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Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da 
Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores 
Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 



 
 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

1. Sr. João Mendes – pretende demonstrar o seu desagrado pela degradação do Estádio 
Municipal. 
 

2. Sr. Mário Carlos Martins Fernandes – pretende falar sobre os subsídios camarários a clubes 
desportivos de utilidade pública sem fins lucrativos. 
 

3. Sr. Bruno Miguel Pereira Ferreira – na qualidade de Presidente do ACM – Atlético Clube 
Marinhense, pretende falar sobre a suspensão da atividade do Clube. 
 

4. Sr. Juventino Domingues Fernandes – pretende falar sobre a cedência de património 
municipal a clubes desportivos. 
 

5. Sr. Nelson Lino – pretende falar sobre o Motoclube da Marinha Grande. 
 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

Intervenção dos membros do executivo 
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ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 17 de junho de 2019 
2. Aprovação da ata n.º 18, da reunião extraordinária do dia 04 de julho de 2019 
3. Aprovação da ata n.º 19, da reunião ordinária do dia 15 de julho de 2019 
 
GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 

4. Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município da Marinha 
Grande e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, para efeitos de Utilização 
Recíproca da Rede de Condutas Propriedade desta Empresa. 
5. Proposta de celebração de Protocolo entre o Município da Marinha Grande e a Altice 
Portugal para efeitos de Extensão da Rede de Fibra Ótica no concelho. 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

6. Resumo de Tesouraria do dia 10 de setembro de 2019 

7. 13.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

8. CP 05/2018 - “Requalificação/ampliação da escola básica da Moita” - Aprovação de 
trabalhos complementares 
9. CP 12/2018 - Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Aprovação de 
Trabalhos Complementares 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

10. Isenção do pagamento de taxas 
 
 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

11. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na Av. 1º de Maio nº 87 - Marinha Grande 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

12. Req.º nº 523/19, datado de 19/03/2019 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/03/2019 - Maria 
Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal da Herança de 
13. Req.º nº 672/19, datado de 10/04/2019 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer - Imobiliária, S.A. 
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14. Req.º nº 264/19, datado de 06/02/2019 - Proc.º n.º 44/19, datado de 06/02/2019 - Sofia 
Alexandra Fabião Crespo 
15. Req.º nº 1480/19, datado de 09/09/2019 - Proc.º n.º 108/18, datado de 26/03/2018 - João 
Miguel Moreira Jorge 
16. Req.º nº 1386/19 datado de 14/08/2019 - Proc.º n.º 96/19, datado de 14/03/2019 - Maria 
Conceição Cruz Nunes Simões 
17. Req.º nº 992/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 198/19, datado de 05/06/2019 - 
Arménio Gandarez Coutinho 
18. Req.º nº 1335/18, datado de 19/07/2018 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/07/2018 - 
Morgado Ruivo & Filhos Construções Civis Lda 
19. Req.º nº 1449/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - Ana 
Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 
20. Req.º nº 1425/19, datado de 23/08/2019 - Proc.º n.º 6/18, datado de 11/01/2018 - Vítor 
Cipriano Veríssimo 
21. Req.º nº 1831/18, datado de 10/10/2018 - Proc.º n.º 431/18, datado de 10/10/2018 - 
Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 
22. Req.º nº 1791/18, datado de 03/10/2018 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 - 
Rifarta - Construção Civil, Lda. 
23. Req.º nº 746/19, datado de 24/04/2019 - Proc.º n.º 452/19, datado de 24/04/2019 - 
António José Teixeira Coelho 
24. Req.º nº 1363/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 543/2019, datado de 09/08/2019 - 
Maria Delfina Pereira Natário Farto 
25. Req.º nº 1216/19, datado de 18/07/2019 - Proc.º n.º 472/2019, datado de 18/07/2019 - 
Ana Maria Malta Ferreira 
26. Req.º nº 1210/19, datado de 17/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  

27. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado da inquilina 
residente na Rua António Lopes, n.º 4, Camarnal - Marinha Grande. 
28. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua António Lopes, n.º 44, Camarnal - Marinha Grande. 
29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019- Associação 
Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Apoio social - SAD/C.Dia e Centro de 
Convívio. 
30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - Associação 
Portuguesa de Deficientes - Plano de Atividades 2019. 
31. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - APD - 
Associação Portuguesa de Deficientes - Desporto para Todos. 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

32. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 
33. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Automóvel da Marinha Grande - Rallye Vidreiro Centro Portugal Marinha Grande 2019 
34. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 -  CR 
Amieirinhense - 9º GP de Atletismo  "10 km da Amieirinha" 
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

35. Pedido de indemnização por danos em viatura automóvel – Buraco no pavimento - Rua 
da Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia - Alegações - Decisão 
final 
36. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em veículo 
automóvel - Tempestade “Leslie” – Apreciação – Projeto de indeferimento – Audiência prévia 
- Falta de alegações - decisão final 
37. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Ribeira, Amieirinha - Concorrência de 
culpas - Audiência prévia - Falta de alegações - Decisão final 
38. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria Metalúrgica - Concorrência de 
culpas - Audiência prévia - Falta de alegações - Decisão final 
 
 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

39. Território e Paisagem | Iniciativa (Re)Pensar S. Pedro de Moel 2020 - Protocolo entre a 
Universidade de Coimbra, a Protur - Associação para a promoção do Turismo de São Pedro 
de Moel e a Câmara Municipal da Marinha Grande 
40. Protocolo para instalação do Museu da Floresta 
 
 
 



 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
Os 4 munícipes abaixo identificados inscreveram-se para falar de assuntos do clube que 
representam, contudo, por questões relacionadas com as suas agendas pessoais, não 
estiveram presentes. 
 
1. Sr. João Mendes – pretendia demonstrar o seu desagrado pela degradação do Estádio 
Municipal. 
2. Sr. Mário Carlos Martins Fernandes – pretendia falar sobre os subsídios camarários a 
clubes desportivos de utilidade pública sem fins lucrativos. 
3. Sr. Bruno Miguel Pereira Ferreira – na qualidade de Presidente do ACM – Atlético 
Clube Marinhense, pretendia falar sobre a suspensão da atividade do Clube. 
4. Sr. Juventino Domingues Fernandes – pretendia falar sobre a cedência de património 
municipal a clubes desportivos. 
 
 
5. Sr. Nelson Lino – o munícipe referiu que vem como membro do Motoclube da Marinha 
Grande, e que pretende marcar uma reunião com a Sr.ª Presidente para debater assuntos 
relacionados com o clube. 
Deixou os seus contactos, ficando o compromisso de ser marcada essa reunião. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
A Sr.ª Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que pediram para intervir. 
 
 
A Srª. Vereadora Ana Alves Monteiro cumprimentou todos os presentes, e tendo em 
conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir o conteúdo da mesma: 

  
1. “Os marinhenses são historicamente empreendedores e não apenas nas empresas, mas 

também na sociedade, como são exemplo as iniciativas das associações sociais e 
culturais que tivemos conhecimento. 
No âmbito do Portugal 2020, a IPSS de Casal Galego e a Associação Tempos Brilhantes 
preparam candidaturas. A primeira na área da inovação social, englobando um projeto 
que atende as doenças mentais e a segunda na área da educação, que atende à solução 
de AAAF e CAF. 
Em julho as técnicas da IPSS de Casal Galego tiveram a gentileza de nos apresentar o 
projeto, financiado 70% pela EU e os restantes por um parceiro social, que seria a 
Câmara. Pelo interesse do projeto, para mais numa comunidade onde não existe 
ninguém a trabalhar esta valência, todos concordámos. Foi então informado que o prazo 
para a apresentação das candidaturas era até às 18h00 do dia 17 de setembro de 
2019.  
Passaram mais de dois meses, várias reuniões de camara, e estes processos não 
vieram agendados. Na passada quinta-feira ligou-me a Sra Presidente para fazermos 
uma reunião extraordinária, hoje, após esta reunião. Aguardámos que nos fosse enviada 
a agenda e a documentação para analisarmos e estudarmos, mas até ao momento nada 
recebi. 
Sobre o projeto da Associação Tempos Brilhantes apenas sabemos que será para 
financiar as AAAF e AEC, passando a ser realizadas por pessoas da nossa terra (e não 
de Viana do Castelo como acontece este ano), com custos muito mais reduzidos para o 
nosso município.  
Com tanto tempo para se tomarem decisões, deixaram para a véspera da entrega das 
candidaturas, a discussão de tão importantes projetos para a nossa terra.” 

 
 
O Sr. Vereador Álvaro Letra cumprimentou todos os presentes na sala e em casa e 
referiu o seguinte: 
 

 Vai começar a sua intervenção com uma folha de papel, para dizer que as novas 
tecnologias nada de novo trouxeram. Presta assim homenagem aos anteriores 
Presidentes da Câmara, que não tendo tanto desenvolveram o concelho. 

 Deixou um agradecimento aos atletas do IDV que participaram num meeting europeu 
de atletismo, com um atleta vieirense a ser vice-campeão europeu. 

 

 Sobre Vieira de Leiria: 

 O parque infantil não tem brinquedos, e agora é o parque escolar, que não tem 
vedação ou qualquer outra proteção. É preciso ter cuidado, especialmente com a 
salvaguarda das crianças. 

 Auditório António Campos – é um dó de alma, chove como na rua. Quando é 
que se vai atuar? Já tiveram que fazer um evento no hall de entrada. O serviço 
que está a ser prestado é péssimo. 
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 Largo Nossa Senhora da Ajuda – quando é que o Sr. Vereador marca a reunião 
com os residentes? 

 Época cultural na Praia da Vieira – melhorou, mas de resto nada mais. O que se 
fez a nível desportivo? Só uma aula de zumba é pouco, e sempre no mesmo 
sítio! As praias do nosso concelho não têm qualquer animação. As restantes 
praias vizinhas, Paredes, Pedrógão, Mira, fizeram tanto e o ICNF e a APA têm 
autorizado.  
 

 TUMG – aquando da ligação à Vieira pensava-se que os horários coincidissem com 
o horário escolar e laboral, mas não. É urgente fazer um reajustamento dos horários. 

 Foram colocadas duas tarjetas no palco, na Vieira, no fim-de-semana de 16 e 18 de 
agosto. Pretende uma explicação da Sr.ª Vereadora sobre as mesmas. 

 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira cumprimentou todos os presentes na sala e os que 
estão em casa, e tendo em conta que enviou a sua intervenção, passa-se a reproduzir 
o conteúdo da mesma: 
 
1. ASSUNTOS DIVERSOS 

  
1. A cantina e os bares já estão abertos? 
 

2. Parque do Engenho e Museu Nacional da Floresta 

Tivemos conhecimento pela imprensa de que o Parque do Engenho foi incluído no 
programa Revive Natureza. 
Não tendo qualquer outra informação por parte da Sra. Presidente, vou fazer as 
questões que o comum dos cidadãos me tem feito. 
Desde que foi promulgada a lei 108/1999 com a criação do Museu Nacional da 
Floresta que foi definido a sua implantação no Parque do Engenho. 
A informação é que o Parque do Engenho foi incluído no Projeto REVIVE que passa 
pela recuperação desses imóveis através da realização de investimentos privados, 
tornando-os aptos para afetação a uma atividade económica lucrativa, 
nomeadamente nas áreas da hotelaria, da restauração, das atividades culturais, ou 
outras formas de animação e comércio.  
É de louvar que o estado pretenda reabilitar um espaço devoluto e de elevado valor 
cultural e sentimental para os marinhenses. 
A nossa preocupação é que sendo a reabilitação no âmbito do Revive Natureza, feita 
por privados com a finalidade turística, não vimos como pode ser enquadrado o 
Museu da Floresta. 
Não é previsível que um privado ali vá investir, que não seja para uma unidade 
turística. E assim sendo não será para um museu. 
Para além disso, se a reabilitação é feita com base no Revive Natureza, e as obras 
terão como finalidade turística, como é que depois poderá ser adaptado a um Museu. 
Não será a criação do Museu Nacional da Floresta a ambição primária para aquele 
espaço? Esperariam os marinhenses que ali fosse concebido um Museu da Floresta 
vivo, dinâmico, ao contrário dos Museus da Marinha Grande (Museu do Vidro, Museu 
Joaquim Correia, Museu 18 de Janeiro).  
Gostaríamos de ser esclarecidos e deixar um alerta que a Marinha Grande precisa 
dum Museu da Floresta que seja um espaço interessante, desafiante, inovador, com 
muitos visitantes e que toda a gente tenha vontade de vir conhecer.” 
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A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho cumprimentou todos os presentes e referiu o 
seguinte: 
 

 Pediu respostas às questões que colocam, referindo que ainda aguarda o envio do 
mapa do saneamento e a informação sobre as obras da Resinagem. 
Hoje traz as mesmas questões dos Vereadores antecedentes. 

 Associação de Casal Galego – o serviço que irão prestar é de grande utilidade para 
o concelho. Acha, do que sabe, que houve alguma negligência da autarquia no tratar 
do processo, tanto mais que a Associação veio aqui apresentar o projeto em junho, 
com muito tempo de antecedência. É um processo de enorme relevância social, e 
aqui o que vê é incompetência do executivo, que não consegue tratar do assunto. O 
problema de quem dirige é que em vez de resolver só complica. 

 O mesmo se aplica ao processo da Associação Arioso. 

 Questionou como está o concurso do cinema, referindo que este deve ser o único 
concelho sem um cinema e onde não se pode comer pipocas! 

 Referiu que perante os projetos concretos que aqui traz ainda não conseguiu uma 
opinião da Sr.ª Presidente, nomeadamente o Parque Aventura. Temos praias mas 
não chega, é pouco, é preciso algo mais para quem nos visita. Entende que é uma 
boa proposta e que deve ser discutida. 

 Em junho pediu uma reunião com o novo Presidente do ICNF. Já a marcaram, para 
Lisboa, em julho, e pretendia ir com a Vereadora Lara. Como ela não podia viajar, foi 
reagendada para setembro, aguarda a sua marcação e irá com todo o gosto a 
Lisboa. 
Pretende deixar aqui o anúncio e dizer que se vai apresentar e manifestar a sua 
preocupação, nomeadamente sobre a área não ardida da mata. 

 
 
Relativamente às questões referentes às suas áreas, a Sr.ª Vereadora Célia Guerra 
respondeu o seguinte: 
 

 Sr. Nelson Lino – informou que irá entrar em contacto com o munícipe para agendar 
a reunião com o Motoclube. 

 Sobre as cartas de compromisso – informou que houve aqui na Câmara uma reunião 
com a Associação de Casal Galego, em finais de junho, e onde a Associação ficou 
de enviar os documentos, que chegaram com um draft do orçamento para 2020, 
2021 e 2022, e que entrou na Câmara em 5 de setembro. São compromissos que 
vão para lá deste mandato, e o valor é de mais de 200 mil euros. Foram pedidas 
mais informações, que chegaram sexta-feira, daí não ter sido enviado para os Srs. 
Vereadores.  
Tem aqui consigo toda a documentação, com o projeto da Associação de Casal 
Galego e da Associação Arioso, pelo que propõe que os Srs. Vereadores, no final 
desta reunião, os analisem e que se comprometam em ratificar o assunto 
posteriormente, depois de a Sr.ª Presidente ter assinado a carta de compromisso. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que se levantou a questão já depois de terminado o prazo 
de agendamento para esta reunião, porque é preocupante, mas a documentação 
que permitia marcar essa reunião extraordinária só chegou na passada sexta-feira e 
não seguiu a tempo de os Srs. Vereadores receberem a proposta. Como é um 
assunto que a todos preocupa, e se permitirem, no final desta reunião falarão sobre 
este assunto e tomarão a decisão que tiverem que tomar. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que se sentia violado na sua honra enquanto 
Vereador. 
A Sr.ª Presidente falou com os Vereadores na quinta-feira passada, mas desde aí 
nada recebeu. O draft orçamental foi recebido por e-mail de 22 de julho, pelo que a 
Sr.ª Vereadora não pode dizer que não teve tempo para enviar. Mesmo que tivesse 
chegado na sexta-feira, ainda teve hoje de manhã para enviar. E já sabia do 
orçamento, porque o draft foi enviado a 22 de julho. 

 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra leu também um parágrafo do referido e-mail, e 
sublinhou que a carta de compromisso só foi enviada a 5 de setembro, e foi quando 
chamaram à Câmara as responsáveis pelo projeto para que informassem os valores 
para 2020, 2021 e 2022. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe parece que o Sr. Vereador Aurélio tenha sido 
ofendido na sua honra. A preocupação fundamental é resolver o assunto. Se a 
preocupação é criticar a atuação, então já o fizeram, mas o que é um facto é que 
tiveram uma reunião na quinta-feira com as pessoas que estão à frente do projeto, 
pediram o envio dos documentos, que chegaram na sexta-feira, fora das horas de 
funcionamento dos serviços, e não se pode preparar a proposta de deliberação. Mas 
a verdade é que já tinha falado com os Srs. Vereadores no sentido de se poder 
resolver o assunto nesta reunião da Câmara, fazendo uma reunião extraordinária a 
seguir a esta reunião ordinária.  
Neste momento propõe que analisem o processo, que a Presidente da Câmara 
assine as cartas de compromisso, e que depois o assunto venha à reunião, para 
ratificação. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro colocou a questão dos compromissos 
plurianuais. 
A Sr.ª Presidente pediu para essa questão ser analisada mais tarde. 
 
 

A Sr.ª Vereadora Célia Guerra prosseguiu nas respostas às questões que lhe foram 
colocadas. 

 Parque de jogos – o Sr. Vereador Carlos Caetano informará. 

 Auditório António Campos – reconheceu as más condições para a realização do 
Festival de Teatro, pelo que sugeriu a Biblioteca da Praia, que não foi aceite. 

 Atividades desportivas – não foram só aulas de zumba, houve mais atividades. 

 Tarjetas – não percebeu o que o Sr. Vereador Álvaro referiu. 

 Cinema – o primeiro concurso ficou deserto, e já deu instruções aos serviços para 
abertura de novo concurso. Em relação às pipocas vai ter que analisar o 
regulamento. 
 

 
Sobre as questões relativas às suas áreas, o Sr. Vereador Carlos Caetano respondeu o 
seguinte, depois de cumprimentar todos os presentes: 
 

 Auditório António Campos – também é uma preocupação sua, mas ainda não há 
data. Está-se a pensar o que se pretende de futuro para este auditório. 

 Reunião sobre o Largo Nossa Senhora da Ajuda, na Passagem – na última 
Assembleia Municipal, realizada em Vieira de Leiria, ficou o compromisso desta 
reunião.  
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Neste momento está a afinar o processo com a Junta de Freguesia, e quando reunir, 
nesta quarta-feira, com o Presidente da Junta vai fazer essa marcação. 

 TUMG na Vieira – há uma questão sobre os horários que tem a ver com o facto de 
alguns horários ainda não estarem disponíveis, designadamente no início da manhã 
e fim da tarde. A liberalização destas linhas só ocorrerá em dezembro, e só aí é que 
se poderá ajustar. Já se sabia deste facto, mas não se quis deixar de fazer a ligação 
com a Vieira, porque é também um serviço de ligação urbana dentro da vila, e não 
só a ligação Vieira/Marinha e vice-versa.  
Na altura da apresentação já tinha sido feita essa referência. É uma questão que tem 
a ver com os horários da Rodoviária do Lis, que só serão liberalizados em dezembro. 

 
 
A Sr.ª Presidente respondeu às seguintes questões: 
 

 Cantina e bares – uma das preocupações que foi posta foi a continuidade deste 
espaço através de uma funcionária adstrita aquele serviço.  
Não se resolveu porque a funcionária pôs atestado médico, mas ficou acordado que 
quando ela voltasse seria lá colocada.  
Este espaço vai ficar aberto esta semana. Já lá foi colocado um frigorífico e vai ser 
adquirido mais um micro-ondas. Já houve também tentativas de criar uma nova 
direcção para a Casa de Pessoal.  

 Parque do Engenho – em 2018 houve uma visita ao Parque com responsáveis do 
ICNF, com vista à instalação do Museu da Floresta. Nesta agenda foi até colocado 
um título, caso o assunto pudesse vir a ser aqui discutido hoje.  
Nessa visita ao Parque, a tentativa foi de sensibilizar os responsáveis do Governo 
para a possibilidade de requalificação do espaço. Sempre foi falado de que ali se 
instalaria o Museu da Floresta, e numa pequena parte ficaria um pequeno hotel, e é 
esse espaço que foi incluído no Programa Revive Natureza.  
Também estão incluídas nesse programa as casas das matas de S. Pedro e as 
casas na Praia da Vieira, que irão ser publicadas em Diário da República para que 
as pessoas possam concorrer. O que será posto a concurso é só uma pequena parte 
do Parque do Engenho. 
A Sr.ª Presidente informou que tem no seu gabinete um protocolo que chegou na 
sexta-feira. Era para vir hoje à reunião mas não quis enviá-lo aos Srs. Vereadores 
em cima da hora porque quer discuti-lo de forma mais aprofundada. 
Informou ainda que tem tido reuniões com a APA e o ICNF para a requalificação de 
passadiços e para implementação de um pequeno circuito para pôr a funcionar o 
comboio de lata, que deverá ficar instalado no Parque do Engenho. 

 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho questionou a duração do tempo de intervenção da 
Sr.ª Presidente. 
 
A Sr.ª Presidente deu então por terminada a sua intervenção neste período, referindo, uma 
vez que os Srs. Vereadores perguntaram, que terá que informar que o executivo tem feito 
aquilo que lhe compete, e por isso quer que fiquem tranquilos, assim como toda a população. 
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A Sr.ª Presidente deu por terminado o período de antes da ordem do dia, interrompendo de 
seguida a reunião, para um breve intervalo, das 15:35 horas às 16:20 horas. 
  
 
 



 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

 
 
1. Aprovação da ata n.º 15, da reunião ordinária do dia 17 de junho de 2019 
 
789 - Presente a ata n.º 15, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 de 
junho de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores Ana Alves Monteiro e Álvaro Botas Letra, por não terem estado presentes 
nesta reunião. 
 
 
2. Aprovação da ata n.º 18, da reunião extraordinária do dia 04 de julho de 2019 
 
790 - Presente a ata n.º 18, da reunião extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 
04 de julho de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, por não ter estado presente nesta reunião. 
 
 
3. Aprovação da ata n.º 19, da reunião ordinária do dia 15 de julho de 2019 
 
791 - Presente a ata n.º 19, da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 de 
julho de 2019, cuja leitura foi dispensada por ter sido previamente distribuída. 
 
A Câmara delibera, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a sua redação final. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 6 votos a favor e 1 abstenção da Sr.ª 
Vereadora Ana Alves Monteiro, por não ter estado presente nesta reunião. 
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GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO EMPREENDEDORISMO 
 
 

4. Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município da Marinha 
Grande e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, para efeitos de 
Utilização Recíproca da Rede de Condutas Propriedade desta Empresa. 
 
792 - Pela Senhora Presidente vem apresentada a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente proposta da empresa MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA. para 
formalização de um protocolo de cooperação a estabelecer entre esta empresa e o Município 
da Marinha Grande visando a utilização comum da rede de condutas instaladas no subsolo 
do Concelho e propriedade daquela empresa. 

 
Presente a informação nº I/1794/2019 de 04 de setembro de 2019, do GAEE - Gabinete de 
Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 
que apreciou e enquadrou a referida proposta apresentada pela MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, S.A., da qual se destaca: 
 
1) De acordo com informação dos serviços técnicos do município existe, em grande parte 

do subsolo do Concelho, um conjunto alargado de infraestruturas construídas por 
diversas entidades, empresas e pelo município, para efeitos de fornecimento, entre 
outros, água, energia elétrica, gás e telecomunicações; 

2) Em face desta realidade verificam-se, por vezes, algumas dificuldades de ordem técnica 
na gestão do espaço disponível com impactos negativos na qualidade do serviço 
prestado e, por consequência, no conforto e qualidade de vida dos munícipes.  

3) Assim e considerando-se que a Marinha Grande se afirma, com toda a legitimidade, 
como um dos mais importantes centros de ciência e tecnológica do País, cabendo-lhe 
por esta via, prosseguir estratégias de parceria e desenvolvimento que ajudem a 
promover uma boa gestão do espaço público; 

4) Que importa consolidar um ambiente cada vez mais favorável ao investimento em 
investigação tecnológica e que, para tal, é necessário assegurar infraestruturas de 
suporte adequadas e bem dimensionadas por forma a assegurar desenvolvimentos 
futuros sem constrangimentos e intervenções repetitivas e desfasadas no espaço 
público, porventura desnecessárias; 

5) A proposta de Protocolo apresentada pela empresa MEO - Serviços de Comunicações e 
Multimédia, SA., para efeitos de partilha de infraestruturas já existentes no subsolo do 
Concelho, permitirá uma gestão mais racional e eficiente do espaço público municipal já 
que estas são colocadas, também e de acordo com normas regulamentares e de 
supervisão da ANACOM, ao dispor de outros operadores de comunicação eletrónica; 

6) Este acordo permitirá ao Município, por um lado, desenvolver os seus projetos de 
interligação em fibra ótica dos edifícios municipais de forma mais eficiente e com 
menores custos e, por outro, evitar a duplicação de infraestruturas e a redução do 
número de intervenções no subsolo. 

 
A Câmara Municipal apreciou os documentos e reconhecendo que a utilização 
reciproca de infraestruturas no subsolo do concelho permite uma gestão mais 
adequada e racional do espaço público, com claros benefícios para o conforto e 
qualidade de vida dos cidadãos em resultado de uma menor frequência de 
intervenções no subsolo do concelho, a que acresce a possibilidade de 
desenvolvimento de projetos de interligação dos edifícios municipais em fibra ótica, 
de forma mais eficiente e com custos reduzidos para o Município, delibera: 
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1-  Aprovar a adesão ao Protocolo de Cooperação que compromete o Município da 
Marinha Grande e a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA., relativamente 
à utilização recíproca de condutas propriedade da empresa, instaladas no subsolo do 
concelho da Marinha Grande, ao abrigo das atribuições conferidas pelo artº 23º, nº 2, 
alínea m) e da competência conferida pelo art.º 33º n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 
 
2- Aprovar a minuta de Protocolo que aqui se dá por reproduzida e fica anexa à ata 
(Anexo 1). 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
5. Proposta de celebração de Protocolo entre o Município da Marinha Grande e a Altice 
Portugal para efeitos de Extensão da Rede de Fibra Ótica no concelho. 
 
793 - Pela Senhora Presidente vem apresentada a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente proposta da empresa Altice Portugal para formalização de um Protocolo de 
cooperação a estabelecer entre esta empresa e o Município da Marinha Grande visando a 
extensão da rede de fibra ótica no concelho. 

 
Presente a informação nº I/1793/2019 de 04 de setembro de 2019, do GAEE - Gabinete de 
Apoio ao Empresário e Empreendedorismo, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 
que apreciou e enquadrou a referida proposta apresentada pela Altice Portugal, da qual se 
destaca: 
 
1) A concretização da “extensão da rede de fibra ótica no Concelho da Marinha Grande de 
forma a alcançar uma taxa de disponibilidade superior a 95% do número de fogos do 
Concelho”   
 
2) A assunção de um conjunto de obrigações, por parte da Câmara Municipal: 
 A agregação e disponibilização de informação à Altice Portugal sobre a dinâmica social 

e empresarial do Concelho da Marinha Grande e outras informações públicas que sejam 
úteis aos processos de tomada de decisão da empresa, no âmbito do objeto deste 
protocolo; 

 O estabelecimento de procedimentos internos que garantam a agilização dos processos 
de licenciamento das intervenções na via pública, com vista à expansão da rede de fibra 
ótica no Concelho da Marinha Grande; 

 Colaborar com a Altice Portugal em processos de gestão da inovação e partilha de 
Know How que venham a ser acordados entre as partes” 

 
3) A assunção de um conjunto de obrigações por parte da Altice Portugal: 
 Executar a expansão da Rede de fibra ótica no Concelho da Marinha Grande, de forma 

a alcançar uma taxa de disponibilidade superior a 95% do número de fogos; 
 Prestar informação à Câmara Municipal sobre a evolução do processo de expansão da 

rede de fibra no Concelho; 
 Colaborar com a Câmara Municipal em processos de gestão da inovação e partilha de 

Know How que venham a ser acordados entre as partes; 
 

A Câmara Municipal apreciou os documentos e reconhecendo: 
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a) que a extensão da rede de fibra ótica a praticamente todo o concelho, cria uma 

nova realidade em que  cidadãos, empresas, escolas, associações e demais 
instituições públicas e privadas, passarão a beneficiar, no seu dia a dia, de 
condições tecnológicas de fiabilidade e rapidez de acesso e transmissão de 
dados de última geração; 

b) que  o Município da Marinha Grande  pretende continuar a afirmar-se como  
principal centro tecnológico e de investigação científica da Região Centro e um 
dos mais importantes do País, que as empresas do Concelho, em particular, 
passarão a dispôr de condições significativamente melhoradas de acesso a 
soluções tecnológicas inovadoras, que as colocará em patamares de excelência 
ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo, delibera: 

 
1. Aprovar a adesão ao Protocolo de Cooperação que compromete o Município da 

Marinha Grande e a Altice Portugal, relativamente à concretização do projeto de 
extensão da rede de fibra ótica no Concelho da Marinha Grande, ao abrigo das 
atribuições conferidas pelo artº 23º, nº 2, alínea m) e da competência conferida 
pelo art.º 33º n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual. 

 
2. Aprovar a respetiva minuta de Protocolo que aqui se dá por reproduzida e fica 

anexa à ata (Anexo 2). 
 
A presente deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 
 

6. Resumo de Tesouraria do dia 10 de setembro de 2019 

 
Presente o resumo da Tesouraria Municipal referente ao dia dez de setembro de dois mil e 
dezanove, o qual apresenta o seguinte valor na rubrica “Total de Disponibilidades”: 
14.503.196,32€ (catorze milhões, quinhentos e três mil, cento e noventa e seis euros e trinta 
e dois cêntimos). 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
  
7. 13.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019 
 
Os Srs. Vereadores colocaram questões concretas sobre as rubricas constantes dos mapas 
da modificação, que foram esclarecidas pela Sr.ª Presidente e pelos Srs. Vereadores do 
executivo permanente, e ainda pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª 
Sandra Paiva. 
 
Prestados todos os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
794 - Presente proposta da 13.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
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10.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2019 no valor de 288.813,56 euros nos 
reforços e de 288.813,56 euros nas anulações. 
 
10.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais para 2019 no valor de 294.165,67 euros 
nos reforços e de 186.538,00 euros nas anulações. 
 
7.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2019 no valor de 110.445,00 
euros nos reforços e de 197.406,67 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54-A/99 de 22 de Fevereiro, “ (…) o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações 
(…).”, sendo que: “ (…) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações (…).”, mantendo-se o valor global 
do orçamento, a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera 
aprovar a 13.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2019, nos termos da 
alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.       
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

8. CP 05/2018 - “Requalificação/ampliação da escola básica da Moita” - Aprovação de 
trabalhos complementares 
 
Assunto retirado da ordem do dia 
 
 
9. CP 12/2018 - Remodelação do Centro de Saúde da Marinha Grande – Aprovação de 
Trabalhos Complementares 
 
Assunto retirado da ordem do dia 
 
 
 
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 
BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 

 
 
10. Isenção do pagamento de taxas 
 
795 - A Sra. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
A Junta de Freguesia da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para a 7ª edição da feira do livro a realizar de 15 a 20 de 
outubro de 2019; 
- Licença de recinto improvisado; 
-Licença para ocupação de espaço público. 



 

Página 16 de 57 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, solicitou à Câmara Municipal a isenção 
do pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para realização da festa em honra de Nossa Senhora do 
Rosário a realizar nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019; 
- Licença de recinto improvisado; 
- Autorização para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de 
caráter desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal; 
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
A Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, solicitou à Câmara Municipal a isenção do 
pagamento das taxas municipais, para a realização da atividade a seguir elencada: 

- Licença especial de ruído para a festa anual nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2019;  
- Licença para a colocação de publicidade. 

 
Presente as informações nº 83/AF, 84/AF, e 85/AF de 11 de setembro de 2019, 
fundamentadas de facto e de direito nos termos do nº 6 do artigo 14º do Regulamento de 
Taxas do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea a) e b) do nº 3 do artigo 14.º do Regulamento e 
Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande, pode isentar as Juntas de Freguesia, as 
associações de bombeiros, as fundações, as associações culturais, desportivas e recreativas 
legalmente constituídas, fábricas da igreja, agrupamentos de escolas e associações de pais 
e encarregados de educação legalmente constituídas e sem fins lucrativos, com sede no 
concelho da Marinha Grande, do pagamento das taxas previstas no citado Regulamento. 
 
Assim, ao abrigo da competência prevista na alínea a), b) e g) do nº 3 e n.º 6 do artigo 
14.º do Regulamento de Taxas do Município da Marinha Grande, a Câmara Municipal 
delibera, relativamente às atividades identificadas, isentar a Junta de Freguesia da 
Marinha Grande, a Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande e a Sociedade 
Desportiva e Cultural de Trutas, do pagamento das taxas devidas pela emissão das 
licenças especiais de ruído, das licenças de recinto improvisado, das autorizações 
para a utilização das vias públicas para a realização de atividades de caráter 
desportivo, festivo ou outras que possam afetar o trânsito normal, licença de 
ocupação de espaço público e das licenças de publicidade. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
11. Pedido para colocação de um sinal de estacionamento a Pessoa Portadora de 
Deficiência na Av. 1º de Maio nº 87 - Marinha Grande 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“A informação técnica não refere os critérios de atribuição do lugar de estacionamento. Qual 
o enquadramento legal para a colocação deste sinal?  
Quais os critérios usados para avaliar este tipo de pedidos? Qual o enquadramento legal 
para atribuição do lugar de estacionamento para pessoas que apresentem incapacidades? 
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A requerente tem residência oficial em Leiria. Como se explica este pedido para a Marinha 
Grande? Por que razão não consta do processo cópia do cartão emitido pelo IMT? 

Informação cartão emitido pelo IMT 

Aprovamos, mas deixo uma nota: definir critérios para análise e deferimento deste tipo de 
pedidos.” 
 
O Sr. Vereador Carlos Caetano explicou que o lugar não é exclusivo para esta pessoa, mas 
sim para deficientes. 
 

 
796 - Presente pedido com o registo n.º E/8814/2019, em que é solicitada a colocação de um 
sinal de estacionamento a pessoa portadora de deficiência na Av. 1º de Maio n.º 87 - 
Marinha Grande. 
 
Presente informação técnica LC/35/2019 de 10/9/2019, sobre o assunto. 
 
Na sequência do pedido com registo n.º E/8814/2019, para colocação de um sinal de 
estacionamento a pessoa portadora de deficiência na Av. 1º de Maio n.º87 - Marinha 
Grande, bem como da solução técnica apresentada na informação dos serviços 
camarários LC/35/2019 de 10/9/2019, que se dá aqui por integralmente reproduzida e se 
anexa, a Câmara Municipal delibera ao abrigo da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual: 
Colocar um sinal de estacionamento autorizado H1a e um painel adicional M11d - 
deficientes, conforme estabelecido nos artigos 34.º e 46.º, respetivamente, do Decreto 
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, um lugar na gare de estacionamento sito 
na Av. 1º de Maio, junto ao Nº 87 - Marinha Grande. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
12. Req.º nº 523/19, datado de 19/03/2019 - Proc.º n.º 101/19, datado de 19/03/2019 - 
Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal da Herança de 
 
797 - Presente requerimento n.º 523/19, datado de 2019/03/19, constante do processo 
camarário n.º 101/19, em nome de Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de Casal 
da Herança de, com o NIF 740768530, com morada em rua da Sociedade Desportiva e 
Cultural das Trutas, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
subscrito por IDALINA DA CONCEIÇÃO MENDES, com o NIF 119892340, na qualidade de 
cabeça de casal, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da alteração e 
ampliação de moradia, anexos e muros de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, 
sito na rua 1.º de Janeiro, n.º 23, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 
6926 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 6059. 
 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/27, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ele recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
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DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, o projeto de arquitetura, respeitante ao pedido de 
licenciamento da “Legalização da alteração e ampliação de moradia, anexos e muros 
de vedação”, a incidir sobre um prédio urbano, sito na rua 1.º de Janeiro, n.º 23, lugar 
de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 6926 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 6059, com o número de processo 101/19, com data de 
entrada em 2019/03/19, em nome de Maria Alice da Conceição Morins - Cabeça de 
Casal da Herança de, com o NIF 740768530, com morada em rua da Sociedade 
Desportiva e Cultural das Trutas, n.º 18, lugar de Trutas, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, subscrito por IDALINA DA CONCEIÇÃO MENDES, com o NIF 
119892340, na qualidade de cabeça de casal, e, de 09/09. 
 
Mais delibera informar: 
1. Nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos 
das especialidades necessários, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
13. Req.º nº 672/19, datado de 10/04/2019 - Proc.º n.º 141/19, datado de 10/04/2019 - 
Imolazer - Imobiliária, S.A. 
 
 
798 - Presente requerimento n.º 672/19, datado de 2019/04/10, constante do processo 
camarário n.º 141/19, subscrito por Imolazer - Imobiliária, S.A., com o NIPC 506719065, 
com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de construção de “Edifício 
habitacional de 4 fogos e muros de vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” do Loteamento 
Urbano sito no lugar de Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15744 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo número 18379. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/09/02, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de construção de “Edifício habitacional de 4 fogos e muros de 
vedação”, a incidir sobre o “Lote n.º 8” do Loteamento Urbano sito no lugar de 
Comeira, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 15744 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo número 18379, com o número de processo 141/19, com data de  
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entrada em 2019/04/10, apresentado por Imolazer - Imobiliária, S.A., com o NIPC 
506719065, com sede em rua do Repouso, n.º 48, lugar de Casal Galego, freguesia e 
concelho de Marinha Grande.  
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos 
necessários à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da 
notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
14. Req.º nº 264/19, datado de 06/02/2019 - Proc.º n.º 44/19, datado de 06/02/2019 - Sofia 
Alexandra Fabião Crespo 
 
799 - Presente requerimento n.º 264/19, datado de 2019/02/06, constante do processo 
camarário n.º 44/19, subscrito por Sofia Alexandra Fabião Crespo, com o NIF 221439145, 
residente em rua Álvaro Cunhal, n.º 1, lugar de Casal Galego, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e ampliação 
de moradia” existente, localizada num prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, n.º 5, lugar 
de Casal galego, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 20649 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 6688, com uma área total de 157,00m2. 
Presente parecer técnico dos serviços datado de 2019/08/23, referente ao projeto de 
arquitetura apresentado. 
 
Após a análise da pretensão, e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do art. 20.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09, o projeto de arquitetura respeitante ao pedido de 
licenciamento da obra de “Alteração e ampliação de moradia” existente, localizada 
num prédio urbano sito na rua Álvaro Cunhal, n.º 5, lugar de Casal galego, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 20649 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 
6688, com uma área total de 157,00m2, com o número de processo 44/19, com data de 
entrada em 2019/02/06, apresentado por Sofia Alexandra Fabião Crespo, com o NIF 
221439145, residente em rua Álvaro Cunhal, n.º 1, lugar de Casal Galego, freguesia e 
concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 20.º do 
RJUE, deverá apresentar os projetos das especialidades e outros estudos necessários 
à execução da obra, no prazo de seis meses a contar da data da notificação do ato da 
aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
15. Req.º nº 1480/19, datado de 09/09/2019 - Proc.º n.º 108/18, datado de 26/03/2018 - 
João Miguel Moreira Jorge 
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800 - Presente requerimento n.º 1480/19, datado de 2019/09/02, constante do processo 
camarário n.º 108/18, subscrito por João Miguel Moreira Jorge, com o NIF 115405283, com 
residência em rua D. Dinis, n.º 8, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração de moradia e 
construção de muro”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua D. Dinis, n.º 8, lugar de 
São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 3610 e inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo número 4924, dispondo de projeto de arquitetura aprovado por deliberação 
camarária datada de 2019/04/22. 
 
Presente parecer técnico dos serviços, datado de 2019/09/06, referente aos projetos das 
especialidades apresentados. 
 
Após a análise da pretensão e considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Alteração de moradia e construção de muro”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito em rua D. Dinis, n.º 8, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob o número 3610 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 4924, com 
o número de processo 108/18, com data de entrada em 2018/03/26, apresentado por 
João Miguel Moreira Jorge, com o NIF 115405283, com residência em rua D. Dinis, n.º 
8, lugar de São Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, com o 
condicionalismo da cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 
51,00m2, ao longo da frente do prédio confinante com a rua D. Dinis, conforme 
configuração constante da peça gráfica correspondente à “Planta de Implantação 
sobre Levantamento Topográfico”, com o número “Folha 1”, datada de “Data: 
19.03.18, Actualização: 23.10.18”, entregue a coberto do requerimento n.º 1968/18, 
datado de 2018/10/30, ficando a emissão da Autorização de Utilização, condicionada à 
apresentação de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, devidamente 
atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
16. Req.º nº 1386/19 datado de 14/08/2019 - Proc.º n.º 96/19, datado de 14/03/2019 - 
Maria Conceição Cruz Nunes Simões 
 
801 - Presente requerimento n.º 1386/19, datado de 2019/08/14, constante do processo 
camarário n.º 96/19, subscrito por Maria Conceição Cruz Nunes Simões, com o NIF 
105277681, com residência em rua Pires de Campos, n.º 69, freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho de Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da obra de “Alteração e 
ampliação de edifício de habitação unifamiliar e demolição de telheiro”, a incidir sobre 
um prédio urbano, sito em rua Actor Álvaro, n.º 30, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de  
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Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o 
número 6909 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 163. 
 
Presentes pareceres técnicos dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão  e considerando os pareceres técnicos que sobre ele 
recaíram, a Câmara Municipal delibera: 
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
obra de “Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar e demolição de 
telheiro”, a incidir sobre um prédio urbano, sito em rua Actor Álvaro, n.º 30, freguesia 
de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Marinha Grande sob o número 6909 e inscrito na respetiva matriz predial 
urbana sob o artigo número 163, com o número de processo 96/19, com data de 
entrada em 2019/03/14, apresentado por Maria Conceição Cruz Nunes Simões, com o 
NIF 105277681, com residência em rua Pires de Campos, n.º 69, freguesia de Vieira de 
Leiria, concelho de Marinha Grande. 
 
Mais delibera informar a requerente que, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º 
do RJUE, deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a 
emissão do respetivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios 
necessários. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
17. Req.º nº 992/19, datado de 05/06/2019 - Proc.º n.º 198/19, datado de 05/06/2019 - 
Arménio Gandarez Coutinho 
 
802 - Presente requerimento n.º 992/19, datado de 2019/06/05, constante do processo 
camarário n.º 198/19, subscrito por Arménio Gandarez Coutinho, com o NIF 138932581, 
com residência em rua do Lavadouro, n.º 20A, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, referente ao pedido de licenciamento da “Legalização da Alteração e 
Ampliação de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a incidir sobre um prédio 
urbano, sito em rua do Lavadouro, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12170 e inscrito na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo número 1322. 
 
Presente parecer técnico dos serviços a enquadrar devidamente a pretensão. 
 
Após a análise da pretensão e considerando o parecer técnico que sobre ela recaiu, a 
Câmara Municipal delibera:  
 
DEFERIR, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE, o pedido de licenciamento da 
“Legalização da Alteração e Ampliação de Moradia Unifamiliar e Muros de Vedação”, a 
incidir sobre um prédio urbano, sito em rua do Lavadouro, freguesia e concelho de 
Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob 
o número 12170 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo número  
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1322, com o número de processo 198/19, com data de entrada em 2019/06/05, 
apresentado por Arménio Gandarez Coutinho, com o NIF 138932581, com residência 
em rua do Lavadouro, n.º 20A, lugar de Albergaria, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, com o seguinte condicionalismo: 
 
- Cedência para domínio público da faixa de terreno com a área de 150,62m2, ao longo 
das estremas do prédio confinantes com a rua do Lavadouro e travessa dos 
Fundadores, conforme configuração constante das peças gráficas correspondentes à 
“Planta de Implantação (alterações)”, com o número “A.10” e “Planta de Implantação 
(proposta)”, com o número “A.19”, ambas datadas de “05/2029”, entregues a coberto 
do requerimento n.º 992/19, datado de 2019/06/05, ficando a emissão da Autorização de 
Utilização, condicionada à apresentação de certidão emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, devidamente atualizada. 
 
Mais delibera informar o requerente do seguinte: 
1. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 76.º do RJUE, deverá, no prazo de um ano a 
contar da data da notificação, requerer a emissão do respetivo alvará, apresentando 
para o efeito os elementos instrutórios necessários. 
2. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande, a concessão da 
autorização de utilização referente a obras legalizadas é sempre precedida de vistoria 
municipal. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
18. Req.º nº 1335/18, datado de 19/07/2018 - Proc.º n.º 294/18, datado de 19/07/2018 - 
Morgado Ruivo & Filhos Construções Civis Lda 
 
803 - Presente Processo de Loteamento n.º 1371/00, referente à “Operação de Loteamento 
Urbano”, levada a efeito no lugar de Matos, Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, à qual foi atribuído o Alvará de Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 
2005, emitido em nome de Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda. 
 
Presente requerimento n.º 1335/18, datado de 2018/07/19, constante do processo camarário 
n.º 294/18, subscrito por Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., com o NIPC 
501514456, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, Machados, Boa Vista, freguesia de Santa 
Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, inerente ao pedido de licenciamento para a 
“Alteração do Loteamento Urbano com Obras de Urbanização”, a incidir sobre os lotes 
designados por “Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito no lugar de Matos, 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 
5/2005, datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado Ruivo & Filhos, 
Construções Civis, Lda., visando a alteração de uso de comércio/serviços associado aos 
pisos de rés-do-chão de ambos os lotes, passando a contemplar nestes pisos, o uso 
habitacional, com acréscimo de 3 fogos em cada um dos lotes, passando assim de 9 
fogos/lote para 12 fogos/lote. 
 
Presente deliberação camarária datada de 15 de julho de 2019, pela qual a Câmara 
deliberou sujeitar a discussão pública, o pedido de “Alteração da Licença de Operação de 
Loteamento Urbano com Obras de urbanização”, a incidir sobre os lotes designados por 
“Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito no lugar de Matos, Vergieiras, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 5/2005,  
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datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado Ruivo & Filhos, 
Construções Civis, Lda., em cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro e n.º 2 do art. 28.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município da Marinha Grande. 
 
Presente Aviso (extrato) n.º 12790/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, 
de 9 de agosto de 2019, bem como avisos afixados nos lugares de estilo, pelos quais foi 
publicitada a pretensão requerida, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, 
observações ou sugestões à referida alteração. 
 
Presente parecer técnico da Divisão de Gestão do Território, datado de 2019/09/11, a 
enquadrar devidamente a pretensão, garantindo que se encontram reunidas as condições 
para que a mesma seja submetida a deliberação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela 
recaíram, a Câmara delibera: 
 
DEFERIR a alteração à licença da Operação de Loteamento Urbano com Obras de 
Urbanização, requerida por Morgado Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., com o 
NIPC 501514456, com sede em rua da Relvinha, n.º 11, Machados, Boa Vista, freguesia 
de Santa Eufémia e Boa Vista, concelho de Leiria, a incidir sobre os lotes designados 
por “Lote n.º 9” e “Lote n.º 10”, do loteamento urbano sito no lugar de Matos, 
Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, titulado pelo Alvará de 
Loteamento n.º 5/2005, datado de 6 de outubro de 2005, emitido em nome de Morgado 
Ruivo & Filhos, Construções Civis, Lda., visando a alteração de uso de 
comércio/serviços associado aos pisos de rés-do-chão de ambos os lotes, passando a 
contemplar nestes pisos, o uso habitacional, com acréscimo de 3 fogos em cada um 
dos lotes, passando assim de 9 fogos/lote para 12 fogos/lote. 
 
Mais delibera informar a firma requerente que, nos termos previstos no n.º 4 do art. 
20.º do RJUE, deverá apresentar os projetos e respetivos orçamentos das obras de 
urbanização e outros estudos necessários à execução das mesmas, no prazo de seis 
meses a contar da data da notificação do ato da aprovação do projeto de arquitetura. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
19. Req.º nº 1449/19, datado de 28/08/2019 - Proc.º n.º 199/19, datado de 05/06/2019 - 
Ana Margarida Delgado Simão e Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa 
 
804 - Presente processo camarário n.º 199/19, inerente ao pedido de licenciamento da obra 
de construção de “Habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a levar a efeito 
sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12227 e 
inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 10593, sobre o qual recaiu a 
deliberação camarária datada de 2019/07/29, que se transcreve: 
 
“Presente requerimento n.º 994/19, datado de 2019/06/05, constante do processo camarário 
n.º 199/19, em nome de Ana Margarida Delgado Simão, com o NIF 220299994 e Luís 
Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, com o NIF 225629305, ambos com residência em rua 
Aquilino Ribeiro, n.º 18, moradia 9, freguesia e concelho de Marinha Grande, relativo ao  
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pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação unifamiliar, anexo e muros 
de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito na rua da Portela, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob o número 12227 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 
10593. 
Presente processo camarário n.º 1727/79, em nome de Maria do Fétal Coelho e António 
Rosário Mendes Capela, referente à “Operação de Loteamento Urbano”,  levado a efeito 
no lugar de Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, ao qual foi atribuído o Alvará 
de Loteamento n.º 10/80, datado de 1980/10/08. 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/07/09, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes no Alvará de Loteamento n.º 
10/80, datado de 1980/10/08, nomeadamente ao propor a edificação de construção em 
prédio com a área de 700m2, correspondendo aproximadamente à delimitação e áreas dos 
lotes 3 e 4, apresentando assim desconformidades de configuração e respetivos limites. 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação 
unifamiliar, anexo e muros de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico, sito na 
rua da Portela, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 12227 e inscrito na respetiva matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 10593, apresentado por Ana Margarida Delgado Simão, com o NIF 
220299994 e por Luís Filipe da Cruz Aguiar de Sousa, com o NIF 225629305, ambos com 
residência em rua Aquilino Ribeiro, n.º 18, moradia 9, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, bem como do parecer técnico datado de 2019/07/09, a Câmara Municipal delibera 
notificar os requerentes, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento 
Administrativo – CPA, para se pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, 
no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes no Alvará de Loteamento 
Urbano n.º 10/80, datado de 1980/10/08, ao propor a edificação de construção em prédio 
com a área de 700m2, correspondendo aproximadamente à delimitação e áreas dos lotes 3 
e 4, apresentando assim desconformidades de configuração e respetivos limites.” 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1449/19, datado de 2019/08/28, pelo qual 
é solicitada a “(...) concessão de prazo por mais 60 dias para dar resposta ao ofício n.º 
853/19 de 6/8/2019, tendo em vista a possível anulação do alvará de loteamento n.º 10/80, 
por este não ter sido até à data, registado na Conservatória do Registo Predial. A requerente 
do loteamento encontra-se ausente do país, por ser imigrante, tendo afirmado que já terá 
feito a respetiva anulação, mas que não foi possível encontrar qual registo do mesmo.”. 
 
Presente informação dos serviços sobre o assunto, datada de 2019/09/05, a enquadrar 
devidamente o pedido e propondo a concessão da prorrogação do prazo por mais 30 dias. 
 
Após a análise do pedido de prorrogação de prazo para que os requerentes se 
pronunciem em sede de audiência prévia, sobre a proposta de indeferimento recaída 
sobre o pedido de licenciamento da obra de construção de “Habitação unifamiliar, 
anexo e muros de vedação”, e tendo em consideração a informação dos serviços 
datada de 2019/09/05 que sobre ele recaiu, a Câmara delibera DEFERIR a prorrogação 
do prazo anteriormente concedido, por mais 30 dias. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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20. Req.º nº 1425/19, datado de 23/08/2019 - Proc.º n.º 6/18, datado de 11/01/2018 - Vítor 
Cipriano Veríssimo 
 
805 - Presente processo camarário n.º 6/18, inerente ao pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de edificação e muros de vedação, incluindo a 
construção de anexos”, a incidir sobre um prédio urbano sito em Rua do Barqueiro, n.º 1, 
Fonte da Elvira, freguesia de Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 1429 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo número 5699, sobre o qual recaiu a deliberação camarária datada 
de 2019/07/29, que se transcreve: 
 
“Presentes requerimentos n.º 57/18 e n.º 669/18, registados em 2018/01/11 e em 
2018/04/05, respetivamente, subscritos por Vítor Cipriano Veríssimo, com o NIF 281394903, 
residente na Rua do Barqueiro n.1, R/C, em Vieira de Leiria, constante do processo 
camarário n.º 6/18, registado em 2018/01/11, cujas peças gráficas do projeto traduzem 
pedido de licenciamento (legalização) de obras de alteração e ampliação do edifício principal 
que incluí aumento do número de fogos de um para dois fogos, licenciamento (legalização) 
de obra de construção de anexos, licenciamento (legalização) de obra de construção de 
muros e licenciamento de obra de construção de um anexo destinado a garagem, no prédio 
urbano sito na Rua do Barqueiro n.º 1, em Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5699, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 1429. 
Presente parecer técnico, datado de 2019/02/13, que refere não se encontrar o projeto apto 
para aprovação. 
Após análise do projeto de arquitetura apresentado pelos requerimentos n.º 57/18 e n.º 
669/18, registados em 2018/01/11 e em 2018/04/05, respetivamente, constante do processo 
camarário n.º 6/18, registado em 2018/01/11, cujas peças gráficas do projeto traduzem 
pedido de licenciamento (legalização) de obras de alteração e ampliação do edifício principal 
que incluí aumento do número de fogos de um para dois fogos, licenciamento (legalização) 
de obra de construção de anexos, licenciamento (legalização) de obra de construção de 
muros e licenciamento de obra de construção de um anexo destinado a garagem, no prédio 
urbano sito na Rua do Barqueiro n.º 1, em Vieira de Leiria, concelho de Marinha Grande, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5699, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Marinha Grande sob o n.º 1429, apresentado por Vítor Cipriano Veríssimo, com o NIF 
281394903, residente na Rua do Barqueiro n.1, R/C, em Vieira de Leiria, bem como o 
parecer técnico que sobre ele recaiu, a Câmara Municipal delibera notificar os requerentes, 
nos termos do artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo - CPA, para se 
pronunciarem em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o 
presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
24º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
por o projeto violar norma legal e regulamentares aplicável, nomeadamente o Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas - RGEU: 
- Artigo 46.º n.º 7, por apresentar escadas de acesso à habitação situada no primeiro andar 
com largura (cobertor) inferior a 0,25 m; 
- Artigo 71º n.º 1, por apresentar compartimentos habitáveis, nomeadamente a sala da 
habitação situada no rés-do-chão e a cozinha da habitação situada no 1.º andar, com vão de 
iluminação e ventilação (janela) cuja área é inferior a um décimo da área do compartimento. 
 - Artigo 84.º n.º 1, por, nas habitações, não ser assegurado o equipamento mínimo para 
instalações sanitárias - lavatório, banheira, sanita e bidé. 
- Artigo 86.º por a habitação situada no rés-do-chão apresentar instalação sanitária em 
comunicação com compartimento de habitação (sala). 
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A Câmara Municipal Delibera ainda: 
1- Recomendar revisão do projeto por forma a: 
a) Completar a Memória Descritiva e Justificativa - MDJ, com a caracterização da operação 
urbanística a realizar, conforme disposto na alínea b) do n.º 5 da Portaria n.º 113/2015, de 
22/04. 
b) De acordo com o descrito no quadro constante da página n.º 7 da MDJ, página n.º 110 do 
processo, o prédio objeto do pedido respeita a um Lote, assente nessa indicação deve ser 
completado o pedido com a referenciação do número do processo camarário referente à 
operação de loteamento e respetivo Alvará que lhe deu origem ao Lote. 
c) No caso do prédio não respeite a um Lote, aplica-se-lhe o PDM-MG, tal como indicado no 
parecer datado de 2018/02/20, comunicado ao interessado pelo ofício n.º 221/18, datado de 
2018/02/28, rececionado em 2018/03/02, sendo que o prédio assinalado na planta de 
localização à escala 1:2000 situa-se na Envolvente da Área Central do Aglomerado Urbano 
de Vieira de Leiria, com os seguintes índices a parâmetros fixados no ponto n.º 9 do  artigo 
5.º do Regulamento do PDM-MG: 
Densidade habitacional máxima – 25 f/ha  
Índice de construção bruto – 0.5 
Cércea máxima – 2 pisos ou 6.5 m de altura  
Estacionamento – 1 lugar/fogo 
- 1 lugar/100 m2 de área coberta para comércio e serviços.  
2- Informar: 
a) Tal como comunicado ao interessado pelo ofício n.º 221/18, rececinado em 2018/03/02, 
face à manifesta intenção de legalização das alterações realizadas no edifício principal ao 
abrigo das disposições contidas no artigo 102-A do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação - RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, nos termos do n.º 5 do referido 
artigo 102.º-A, compete ao requerente fazer a prova da data da realização das obras 
executadas no edifício sem o necessário ato administrativo de controlo prévio, coisa que não 
fez. 
b) Relativamente à solicitação formulada nas páginas n.º 6  e paginas n.º 8 e n.º 9 da MDJ, 
páginas n.º 111 e n.º 108 e n.º 107 do processo, com vista à dispensa de apresentação dos 
elementos descritos nas alíneas a) a h) do n.º 4 do referido artigo 102.º-A do RJUE, bem 
como das normas técnicas de acessibilidade fixadas no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, 
se for o caso, cumpre registar que em procedimento de legalização formulado ao abrigo do 
artigo 102.º-A do RJUE, quando devidamente enquadrado nas disposições daquele artigo, 
ocorre a dispensa automaticamente de apresentação do conjunto de elementos descritos 
nas alíneas a) a h) do n.º 4 do referido artigo 102.º-A,  
c) De igual modo, os pedidos de legalização de operações urbanísticas realizados ao abrigo 
do artigo 57.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande - RMEUMMG, fica isento da apresentação de um conjunto de elementos, 
transcrevendo-se: 
“Artigo 57.º 
Legalização 
1– O pedido de legalização de operações urbanísticas fica sujeito, com as devidas 
adaptações ao disposto no artigo 63.º e deve ser instruído com documento comprovativo da 
data de construção dessas obras. 
2– Quando as obras tiverem sido realizadas há mais de dez anos, a instrução do respetivo 
pedido de legalização é dispensada dos seguintes elementos: 

aa))   [revogada] 

bb))  Projeto de estabilidade, caso o requerente apresente termo de responsabilidade 
passado por técnico legalmente habilitado para o efeito, em que este se 
responsabilize pelos aspetos estruturais da obra realizada; 
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cc))  Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica ou ficha eletrotécnica, caso 
o edifício esteja a ser alimentado por energia elétrica, devendo o requerente fazer 
prova do facto, apresentando fotocópia do contrato de fornecimento com a empresa 
de distribuição de energia elétrica; 

dd))  Projeto de rede de gás, caso o requerente apresente termo de responsabilidade 
passado por instalador credenciado; 

ee))  Projeto de instalação telefónica e de telecomunicações, caso o edifício se encontre 
dotado de telefone e disso seja apresentada a respetiva prova; 

ff))  Estudo de comportamento térmico; 

gg))  Projeto acústico. 
3– O disposto no número anterior não é aplicável a estabelecimentos comerciais, industriais 
ou de serviços abrangidos por legislação específica. 
4– A instrução do pedido de emissão do alvará de licença de obras de edificação é 
dispensada da apresentação dos elementos referidos no n.º 1 do n.º 3.º da Portaria nº 216-
E/2008, de 3 de março, à exceção do termo de responsabilidade assinado pelo técnico 
responsável pela direção técnica da obra. 
5- Na instrução do pedido de autorização de utilização é dispensada a apresentação dos 
elementos referidos nas alíneas d) a h) do n.º 1 do n.º 15.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de 
março, devendo constar, obrigatoriamente, do respetivo alvará a menção de que a obra foi 
realizada sem o competente alvará de licença e de quais os projetos das especialidades que 
foram dispensados. 
6– A concessão de autorização de utilização referente a obras legalizadas nos termos do 
presente artigo é sempre precedida de vistoria municipal.” 
d) As obras de construções de novos edifícios a realizar, não são isentos da a apresentação 
dos elementos descritos nas alíneas a) a h) do n.º 4 do referido artigo 102.º-A do RJUE, 
ou,se for o caso, dos elementos descritos nas alíneas b) a g) do n.º 2 do artigo 57.º do 
RMEUMMG. 
e) A notificação ao interessado, concretizada pelo ofício n.º 221/18, datado de 2018/02/28, 
rececionado em 2018/03/02, informou que aquando da apresentação do pedido - 
requerimento registado sob o n.º 57/18, em 2018/01/11, a certidão comprovativa de inscrição 
em associação pública dos técnicos autores dos projetos, bem como o comprovativo de 
contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, entregues, apresentavam-se 
com o prazo de validade expirado. 
O aditamento apresentado a coberto do requerimento n.º 669/18, registado em 2018/04/05, 
não se faz acompanhar da necessária a certidão comprovativa de inscrição em associação 
pública dos técnicos autores dos projetos, bem como de comprovativo de contratação de 
seguro de responsabilidade civil dos técnicos, com prazo validado, condição que deve ser 
sanada. 
f) Propriedade horizontal: 
- Considerando que a concessão de autorização de utilização referente a obras legalizadas é 
precedida de vistoria municipal, conforme disposto no n.º 6 do artigo 57.º do RMEUMMG. 
- Considerando que no caso de edifícios existentes, a emissão da certidão comprovativa da 
verificação do cumprimento dos requisitos legais para que o edifício possa ser submetido ao 
Regime de Propriedade Horizontal, nos termos previstos no art. 1414.º e seguintes do 
Código Civil, é precedida de vistoria. 
Recomenda-se a revisão do pedido formulada nas páginas n.º 14 e n.º 15 da Memória 
Descritiva e peça gráfica referente à “Folha 22” do projeto, apresentadas a coberto do 
requerimento n.º 669/18, registado em 2018/04/05, tendo em vista, numa primeira etapa, o 
licenciamento das obras que se propões realizara e o licenciamento (legalização) das obras 
realizadas sem o necessário ato administrativo de controlo prévio, seguindo-se numa 
segunda etapa, de pedido conjunto com vista à autorização de utilização conforme n.º 6 do 
artigo 57.º do RMEUMMG, e à emissão de certidão comprovativa da verificação do  
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cumprimento dos requisitos legais para que o edifício possa ser submetido ao Regime de 
Propriedade Horizontal.” 
 
Presente requerimento com registo de entrada n.º 1425/19, datado de 2019/08/23, pelo qual 
é solicitada a “(...) prorrogação do prazo por 30 dias visto a responsável do projeto Sr.ª Arq. 
Corina se encontrar ausente, por forma a dar cumprimento ao ofício 841/19.”. 
 
Presente informação dos serviços sobre o assunto, datada de 2019/09/05, a enquadrar 
devidamente o pedido. 
 
Após a análise do pedido de prorrogação de prazo para que o requerente, Vitor  
Cipriano Veríssimo, com o NIF 281394903, se pronuncie em sede de audiência prévia, 
sobre a proposta de indeferimento recaída sobre o pedido de licenciamento da obra de 
“Legalização da alteração e ampliação de edificação e muros de vedação, incluindo a 
construção de anexos”, e tendo em consideração a informação dos serviços datada de 
2019/09/05 que sobre ele recaiu, a Câmara delibera deferir a prorrogação do prazo 
anteriormente concedido, por mais 30 dias. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
21. Req.º nº 1831/18, datado de 10/10/2018 - Proc.º n.º 431/18, datado de 10/10/2018 - 
Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A. 
 
806 - Presente requerimento n.º 1831/18, datado de 2018/10/10, constante do processo 
camarário n.º 431/18, em nome de Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A., com 
o NIPC 159435250, com sede em Alqueve, Freguesia de Folques, Concelho de Arganil, 
relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de habitação 
c/ 8 fogos, garagens e muro de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito no 
lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16004 e inscrito na respetiva matriz predial 
rústica sob o artigo número 6144. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/09/03, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes: 
 
- No art. 12.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, ao não contemplar a criação de uma sala de condomínio e arrecadação, 
visto o edifício dispor de 8 fogos. 
 
- Nas secções 2.5. e 3.3. das Normas Técnicas de Acessibilidades previstas no Decreto-Lei 
n.º 163/2006, de 08/08, por não assegurar as condições/dimensões a observar para a rampa 
de acesso ao edifício e espaço mínimo de manobra junto da sua entrada, respetivamente.  
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de um edifício de 
habitação c/ 8 fogos, garagens e muro de vedação”, a levar a efeito sobre um prédio 
rústico sito no lugar de Figueiras, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande sob o número 16004 e inscrito 
na respetiva matriz predial rústica sob o artigo número 6144,apresentado por 
Auditerprise - Consultoria e Investimentos, S.A., com o NIPC 159435250, com sede em 
Alqueve, Freguesia de Folques, Concelho de Arganil, bem como do parecer técnico  
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datado de 2019/09/03, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR a firma requerente, nos 
termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – CPA, 
para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, 
sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes: 
 
- No art. 12.º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Município da 
Marinha Grande, ao não contemplar a criação de uma sala de condomínio e 
arrecadação, visto o edifício dispor de 8 fogos. 
- Nas secções 2.5. e 3.3. das Normas Técnicas de Acessibilidades previstas no 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08, por não assegurar as condições/dimensões a 
observar para a rampa de acesso ao edifício e espaço mínimo de manobra junto da 
sua entrada, respetivamente.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
22. Req.º nº 1791/18, datado de 03/10/2018 - Proc.º n.º 418/18, datado de 03/10/2018 - 
Rifarta - Construção Civil, Lda. 
 
807 - Presente requerimento n.º 1791/18, datado de 2018/10/03, constante do processo 
camarário n.º 418/18, em nome de Rifarta - Construção Civil, Lda., com o NIPC 
504425161, com sede em Rua do outeiro, n.º 22, Loureira, freguesia de Santa Catarina da 
Serra, concelho de Leiria, relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de 
edifício de habitação unifamiliar e muros, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito na 
Rua das Sorraipas, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito 
na Conservatória do registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 304 e inscrito na matriz 
predial rústica da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 2741, com uma área total de 
2.001,00 m2. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/09/02, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente o n.º 5 do artigo 20.º do Regulamento do 
Plano Direto Municipal da Marinha Grande, ao propor a construção de uma edificação 
implantada parcialmente na faixa de proteção “non aedificandi” com a largura de 50 m, para 
cada lado, decorrente do traçado previsto para a variante Poente. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de construção de edifício de 
habitação unifamiliar e muros, a levar a efeito sobre um prédio rústico sito na Rua das 
Sorraipas, lugar de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande, descrito na 
Conservatória do registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 304 e inscrito na matriz 
predial rústica da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º 2741, com uma área 
total de 2.001,00 m2, com o número de processo 418/18, apresentado por Rifarta - 
Construção Civil, Lda., com o NIPC 504425161, com sede em Rua do outeiro, n.º 22, 
Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, bem como do 
parecer técnico que sobre ele recaiu, datado de 2019/09/02, a Câmara Municipal 
delibera NOTIFICAR a firma requerente, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código 
do Procedimento Administrativo – CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 dias, sobre o presente projeto de indeferimento da  
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pretensão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, 
nomeadamente por violar normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 
o n.º 5 do artigo 20.º do Regulamento do Plano Direto Municipal da Marinha Grande, ao 
propor a construção de uma edificação implantada parcialmente na faixa de proteção 
“non aedificandi” com a largura de 50 m, para cada lado, decorrente do traçado 
previsto para a variante Poente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
23. Req.º nº 746/19, datado de 24/04/2019 - Proc.º n.º 452/19, datado de 24/04/2019 - 
António José Teixeira Coelho 
 
808 - Presente requerimento n.º 746/19, datado de 2019/04/24, constante do processo 
camarário n.º 152/19, em nome de António José Teixeira Coelho, com o NIF 233411437, 
com residência em rua Serpa Pinto, n.º 53, São Brás de Alportel, freguesia e concelho de 
São Brás de Alportel, relativo ao pedido de licenciamento da obra de “Construção de 
moradia unifamiliar, muros e piscina, com demolição de construções existentes na 
parcela”, a incidir sobre dois prédios urbanos sitos no lugar de Picassinos, freguesia e 
concelho de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha 
Grande sob os números 2300 e 2523 e inscritos nas respetivas matrizes prediais urbanas 
sob os artigos números 3537 e 8910, com as áreas de 294,75m2 e 150,25m2, 
respetivamente. 
 
Presente parecer técnico sobre o assunto, datado de 2019/08/20, que refere que o projeto de 
arquitetura apresentado, não se encontra apto a merecer aprovação, por violar normas legais 
e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes non.º 8 do art. 5.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, nomeadamente ao apresentar 
uma área bruta de construção de 300,06m2, superior à área bruta de construção máxima 
permitida de 267,00m2, resultando num índice de construção bruto de 0,674, superior ao 
índice de construção bruto máximo permitido de 0,6. 
 
Após a análise do pedido de licenciamento da obra de “Construção de moradia 
unifamiliar, muros e piscina, com demolição de construções existentes na parcela”, a 
incidir sobre dois prédios urbanos sitos no lugar de Picassinos, freguesia e concelho 
de Marinha Grande, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande 
sob os números 2300 e 2523 e inscritos nas respetivas matrizes prediais urbanas sob 
os artigos números 3537 e 8910, com as áreas de 294,75m2 e 150,25m2, 
respetivamente, com o número de processo 152/19, apresentado por António José 
Teixeira Coelho, com o NIF 233411437, com residência em rua Serpa Pinto, n.º 53, São 
Brás de Alportel, freguesia e concelho de São Brás de Alportel, bem como do parecer 
técnico datado de 2019/08/20, a Câmara Municipal delibera NOTIFICAR o requerente, 
nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo – 
CPA, para se pronunciar em sede de AUDIÊNCIA PRÉVIA, por escrito, no prazo de 15 
dias, sobre o presente projeto de indeferimento da pretensão, nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE, nomeadamente por violar normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes non.º 8 do art. 5.º 
do Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, nomeadamente ao  
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apresentar uma área bruta de construção de 300,06m2, superior à área bruta de 
construção máxima permitida de 267,00m2, resultando num índice de construção 
bruto de 0,674, superior ao índice de construção bruto máximo permitido de 0,6. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
24. Req.º nº 1363/19, datado de 09/08/2019 - Proc.º n.º 543/2019, datado de 09/08/2019 - 
Maria Delfina Pereira Natário Farto 
 
809 - Presente pedido de avaliação do estado inicial de conservação de edifício sito no 
gaveto da Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 15 e Rua Diogo Stephens, n.º 2 a 6, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16.550 e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º18.785, integrado na área de 
Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, para efeitos de candidatura a benefícios 
fiscais, apresentado por Maria Delfina Pereira Natário Farto. 
 
Considerando que: 
 
- A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande foi aprovada 
pela Assembleia Municipal da Marinha Grande na sua segunda reunião realizada no dia 1 de 
dezembro de 2014, da sessão ordinária de 24 de novembro de 2014, e publicada no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2014 (Aviso n.º 14276/2014). 
 
- A delimitação da ARU permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais sobre os 
prédios urbanos abrangidas por esta, quando objeto de ações reabilitação, iniciadas após 1 
de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020, nos termos 
do disposto nos n.º 20.º e n.º 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, na redação em vigor. 
 
- De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45.ºdo Estatuto dos Benefícios Fiscais os 
prédios urbanos ou frações autónomas localizados em áreas de reabilitação urbana 
beneficiam dos seguintes incentivos: 
a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos, a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 
permanente ou a habitação própria e permanente; 
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 
habitação própria e permanente; 
 
- Para que possam aceder a estes benefícios, devem ser preenchidas, cumulativamente, as 
seguintes condições, previstas no n.º 1 do EBF: 
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 
nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, e  
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sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 
edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 
 
- Nos termos do n.º 4 do artigo45.º do mesmo diploma, “O reconhecimento da intervenção de 
reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve ser requerido 
conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação 
urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à entidade gestora 
da reabilitação urbana, comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da 
situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação 
do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva certificação 
energética, se esta for posterior.” 
 
- De acordo com o disposto no artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
88/2017, de 27 de julho, e nos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de 
dezembro, compete aos serviços municipais, em vistoria realizada para o efeito, ordenada 
pela Câmara Municipal, classificar o estado de conservação do edifício, em sede de 
reabilitação urbana, com referência aos níveis de conservação constantes no artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 266-B/2012.  
 
- A determinação do nível de conservação do imóvel deve obedecer aos critério definidos na 
Portaria n.º 1192-B/2006, de 03 de novembro, devendo ser preenchida a ficha de habilitação 
aprovada pelo mesmo diploma legal. 
 
A Câmara Municipal delibera: 
 
Determinar, considerando o disposto na aliena c) do n.º 23 do artigo 71.º do EBF, no 
artigo 65.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 266-
B/2012, de 31 de dezembro, a realização de vistoria ao edifício sito no gaveto da Rua 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 15 e Rua Diogo Stephens, n.º 2 a 6, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 16.550 e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Marinha Grande sob o artigo n.º18.785, integrado 
na área de Reabilitação Urbana do Centro da Marinha Grande, propriedade de Maria 
Delfina Pereira Natário Farto, com o NIF 115411704, com morada na Travessa dos 
Vidreiros, n.º 17, freguesia de Vieira de Leiria e concelho de Marinha Grande, para 
efeitos de classificação do estado inicial do edifício, devendo a determinação do nível 
de conservação do imóvel obedecer aos critérios definidos na Portaria n.º 1192-
B/2006, de 03 de novembro, bem como ser preenchida a ficha de avaliação aprovada 
pelo mesmo diploma legal; 
 
Mais delibera determinar que a vistoria seja realizada em 26/09/2019, pelas 10:00, e que 
a respetiva Comissão tenha a seguinte composição: 
 
Membros efetivos: 
Arquiteto Miguel Figueiredo 
Arquiteto Ricardo Santos 
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Membros suplentes: 
Arquiteto Alexandre Fava  
Engenheira Maria João Oliveira 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
25. Req.º nº 1216/19, datado de 18/07/2019 - Proc.º n.º 472/2019, datado de 18/07/2019 - 
Ana Maria Malta Ferreira 
 
810 - Presente pedido, com o registo de entrada n.º 1216/19, de 18-07-2019, apresentado 
por Ana Maria Malta Ferreira, residente na Rua das Portas Verdes, lote n.º 5, n.º 29, rés-do-
chão, Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, na qualidade de proprietária do prédio 
misto sito na Rua da Beira Baixa, n.º 70, da mesma Freguesia e Concelho, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 10298, inscrito na matriz 
rústica sob o n.º 4582 e na matriz urbana sob o n.º 11013, em que é solicitada a emissão de 
parecer, por parte da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, com 
vista à celebração de escritura de compra e venda, a favor de Miguel José de Oliveira 
Fazenda e Sónia Cristina Simões Duarte, ambos residentes em Rua Vila Real de Santo 
António, n.º 48, 2.º esquerdo, Freguesia e Concelho da Marinha Grande. 
 
Presente parecer jurídico datado de 09-09-2019, informação dos serviços de fiscalização 
datada de 29-07-2019 e parecer dos serviços técnicos de gestão urbanística, datado de 03-
09-2019, todos sobre o assunto. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido, com o registo de entrada n.º 1216/19, de 18-07-
2019, apresentado por Maria Malta Ferreira residente na Rua das Portas Verdes, lote 
n.º 5, n.º 29, rés-do-chão, Dto, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, na qualidade 
de proprietária do prédio misto sito na Rua da Beira Baixa, n.º 70, da mesma Freguesia 
e Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial da Marinha Grande sob o n.º 
10298, inscrito na matriz rústica sob o n.º 4582 e na matriz urbana sob o n.º 11013, em 
que é solicitada a emissão de parecer favorável, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 
agosto, à celebração de escritura de compra e venda do identificado prédio, bem como 
o parecer jurídico datado de 06-09-2019 e parecer técnico dos serviços de gestão 
urbanística, datado de 03 de setembro de 2019, ambos sobre o assunto e concordando 
com os fundamentos de facto e de direito constantes dos mesmos, cujo teor passa a 
fazer parte integrante da presente deliberação e que se anexam, delibera, ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, 
de 23 de agosto, emitir parecer favorável à celebração da referida escritura de compra 
e venda, de que resultará a constituição de compropriedade a favor de Miguel José de 
Oliveira Fazenda e Sónia Cristina Simões Duarte, ambos residentes em Rua Vila Real 
de Santo António, n.º 48, 2.º esquerdo, Freguesia e Concelho da Marinha Grande, por 
não se vislumbrar, na realização do referido negócio jurídico, qualquer fuga ao regime 
jurídico dos loteamentos urbanos, consagrado no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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26. Req.º nº 1210/19, datado de 17/07/2019 - Proc.º n.º 248/19, datado de 12/07/2019 - 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda 
 
811 - Presente pedido com registo de entrada n.º 1210/19, de 17-07-2019, em nome de 
Megatechind - Indústrias Marinha Grande, Lda, com sede na Rua da Zona Industrial, n.º 
3, Freguesia da Moita, Concelho da Marinha Grande, titular do processo de licenciamento da 
ampliação de uma unidade industrial, com o n.º 248/19, sita na mesma morada, referente à 
sujeição da dita operação urbanística ao quadro de benefícios previstos no Programa de 
Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande, que se dá por 
reproduzido. 
 
Presente minuta do contrato de apoio ao emprego e empreendedorismo, a celebrar entre a 
interessada e o Município da Marinha Grande. 
 
A afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente desenvolvido, que 
constitui uma referência nacional e internacional, impõe que o Município da Marinha Grande 
acompanhe esse impulso e contribua, de forma efetiva, para que a atividade económica 
beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver. 
 
O momento atual, de relançamento da economia, impõe que o Município adote políticas de 
apoio ao investimento, que favoreçam a sua concretização rápida e sustentada em 
parâmetros de natureza social, designadamente criação de postos de trabalho. 
 
O Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande 
visa, no âmbito das atribuições municipais, incentivar os empreendedores a investirem no 
concelho da Marinha Grande e, simultaneamente, a criarem emprego. 
 
A redução ou isenção de taxas, devidas pela realização de operações urbanísticas, dirige-se 
aos investimentos de reconhecido interesse social e económico municipal e é graduada em 
função do número de postos de trabalho a criar. 
 
O artigo 119, n.º 3, alínea f), do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização do 
Município da Marinha Grande, concede à Câmara Municipal a competência para deliberar 
sobre a isenção ou redução das taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 
destinadas a indústrias que sejam reconhecidas como de especial interesse social e 
económico. 
 
Adequa-se, claramente, aos conceitos previstos naquela norma regulamentar a concessão 
de benefícios, que visam fomentar, na medida do possível, a criação de emprego e o 
desenvolvimento económico, assim como a instalação de novas unidades industriais. 
 
No caso em apreço a entidade requerente assumiu o compromisso de criar 140 postos de 
trabalho, na unidade industrial objeto de ampliação. Encontra-se, assim, preenchido o 
pressuposto de aplicação do mencionado programa. Nestes termos o pedido está 
enquadrado no patamar que confere isenção do pagamento das respetivas taxas 
urbanísticas. 
 
A Câmara Municipal delibera, em conformidade com as regras constantes do 
Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da Marinha Grande 
e com o artigo 119.º, n.º 3, alínea f), do Regulamento da Edificação e da Urbanização 
do Município da Marinha Grande, aprovar a inclusão da operação urbanística de 
licenciamento da ampliação de uma unidade industrial, sita na Rua da Zona Industrial,  
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n.º 3, Freguesia da Moita, Concelho da Marinha Grande, aprovada por deliberação 
camarária datada de 02-09-2019, cujo processo tramitou sob o n.º 248/19, em nome 
Megatechind - Indústrias da Marinha Grande, Lda, com sede na identificada morada, 
no âmbito do citado Programa de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande e, consequentemente, conceder-lhe a isenção do 
pagamento das taxas urbanísticas devidas, nos exatos termos constantes da minuta 
de contrato que igualmente aprova, se dá por integralmente reproduzida e fica anexa. 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO NO CONCELHO DA 
MARINHA GRANDE 

 
MINUTA DE CONTRATO DE APOIO 

 
 

I. Considerandos 
 
Considerando que a afirmação da Marinha Grande como um concelho economicamente 
desenvolvido, que constitui uma referência nacional e internacional, impõe que o Município 
acompanhe esse impulso e contribua de forma efetiva para que a atividade económica 
beneficie das melhores condições para investir e se desenvolver; 
Considerando que o Município deve afirmar-se como um parceiro ativo na criação de 
condições para a realização de investimentos privados, com repercussão direta no 
desenvolvimento económico e social do concelho; 
Considerando que o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no Concelho da 
Marinha Grande visa incentivar os empreendedores a investirem no concelho da Marinha 
Grande e simultaneamente a criarem emprego; 
Considerando que num período em que é expectável um acréscimo de procedimentos de 
controlo prévio de operações urbanísticas, cumulado com a realização de novos 
investimentos produtivos, esta autarquia não pode deixar de se associar, no quadro das suas 
atribuições, ao esforço privado que a todos beneficia; 
 
 

II. Outorgantes 
 
Entre 
 
Primeiro Outorgante: Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal e em representação do MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE, NIPC 
505 776 758, com sede na Praça Guilherme Stephens, Marinha Grande, 
 
e 
 
Segundo Outorgante:……., na qualidade de ………….., e em representação de 
MEGATECHIND - INDÚSTRIAS MARINHA GRANDE, LDA, com sede na Rua da Zona 
Industrial, n.º 3, Freguesia da Moita e Concelho da Marinha Grande, adiante referenciada 
como investidor. 
 
É celebrado o presente contrato, nos seguintes termos: 
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III. Cláusulas 
 

Cláusula 1.ª – Objeto 
O presente contrato tem por objeto a contratualização de benefícios em contrapartida da 
realização de investimentos industriais e subsequente criação de postos de trabalho. 
 

Cláusula 2.ª – Âmbito 
O presente contrato concretiza o Programa de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo no 
Concelho da Marinha Grande e é celebrado no âmbito do processo de licenciamento de uma 
ampliação de uma unidade industrial, que tramita sob o n.º 248/19. 
 

Cláusula 3.ª – Obrigações do investidor 
1. O investidor obriga-se a:  
a) Criar 140 postos de trabalho nas instalações objeto do processo de licenciamento; 
b) Prestar toda a informação que lhe seja requerida, pelo Município da Marinha Grande, 

no âmbito da fiscalização do presente contrato; 
c) Apresentar, no prazo de um mês, a contar da data de início efetivo da laboração da 

unidade industrial, declaração emitida pelos serviços de segurança social que ateste 
o cumprimento da alínea a); 

2. Para os efeitos da alínea c) presume-se o início de laboração no prazo de 45 dias 
seguidos a contar da data de emissão do alvará de autorização de utilização. 
3. Atualmente o investidor dispõe, no total, de 81 postos de trabalho na unidade industrial 
objeto de ampliação.  
 

Cláusula 4.ª – Benefício 
1. O investidor beneficia da isenção do pagamento das taxas urbanísticas devidas pela 
realização da operação urbanística. 
2.O benefício é concedido ao abrigo do disposto na alínea f), do n.º 3, do artigo 119.º, do 
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. 
 

Cláusula 5.ª - Outros benefícios 
1.O investidor goza, se necessário, de isenção da taxa devida por ocupação de espaço 
público, durante o período estritamente necessário à execução da operação urbanística. 
2.O investidor não suporta os encargos relativos à execução dos ramais domiciliários de 
água e de águas residuais, se estes se revelarem necessários no presente âmbito. 
 

Cláusula 6.ª – Condição 
1.As medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, objeto do presente contrato, estão 
sujeitas à condição de manutenção dos postos de trabalho contratualizados pelo período de 
um ano. 
2.O prazo de um ano inicia-se na data de início efetivo de laboração da unidade industrial e, 
na falta daquela, no termo do prazo a que se refere o n.º 2, da cláusula 3.ª.  
 

Cláusula 7.ª - Fiscalização 
O cumprimento do presente contrato pode ser fiscalizado pelo Município da Marinha Grande, 
com vista à verificação do respeito de todas as obrigações assumidas pelo investidor. 
 

Cláusula 8.ª – Incumprimento 
1.A não comprovação ou a redução do número de postos de trabalho contratualizados 
implica o pagamento do montante correspondente à redução de taxas concedida, acrescido 
de juros de mora à taxa legal. 
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2.O incumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelo investidor, no âmbito do 
presente contrato, implica o pagamento do montante correspondente à redução concedida, 
acrescido de juros de mora à taxa legal. 
3.A verificação do disposto nos números anteriores impede as empresas incumpridoras de 
beneficiarem de quaisquer medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo pelo prazo 
de dois anos. 
4.O investidor reconhece, em caso de incumprimento das obrigações assumidas no presente 
contrato e para os devidos efeitos legais, o crédito do Município da Marinha Grande, no 
montante indicado na cláusula quarta. 
 

Cláusula 9.ª - Vigência 
O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua celebração.  
 
 
O Primeiro Outorgante 
 
O Segundo Outorgante 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 
 
 
PROMOÇÃO SOCIAL, SAÚDE E VOLUNTARIADO  
 

 
27. Atualização do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado da inquilina 
residente na Rua António Lopes, n.º 4, Camarnal - Marinha Grande. 
 
812 - Presente informação n.º 1765 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
30 de agosto de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização do valor da 
renda da habitação em epígrafe.  
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
 
Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
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Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
revisão da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 

 

MORADORA Bloco/ Fração DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(fevereiro) 

RENDA/19 
(novembro) 

 
Rua António Lopes 

 
N.º 4 

 
04/11/2004 

 
58,08€ 

 
120,11€ 

 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
28. Atualização bienal do valor da renda, sob o regime de arrendamento apoiado, da 
inquilina residente na Rua António Lopes, n.º 44, Camarnal - Marinha Grande. 
 
813 - Presente informação n.º 1805 da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, datada de 
05 de setembro de 2019, a dar conta da necessidade de proceder à atualização bienal do 
valor da renda da habitação em epígrafe. 
 
Considerando que a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual estabelece o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação de fim social e revoga a Lei n.º 
21/2009, de 20 de maio e os Decretos-Lei n.º 608/73, de 14 de novembro e 166/93, de 7 de 
maio; 
 
Considerando que nos termos do artigo 3.º da referida Lei, são apresentadas as 
definições/ponderações, a ter em conta para o cálculo do valor da renda; 
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Considerando que o seu artigo 21.º, prevê que o valor das rendas em regime do 
arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma taxa de esforço ao rendimento 
mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço (T) o valor arredondado à 
milésima, que resulta da seguinte fórmula:  
T= 0,067 x (RMC/I.A.S.) em que: 
T= Taxa de esforço 
RMC = Rendimento Mensal Corrigido do Agregado Familiar 
I.A.S. = Indexante dos Apoios Sociais (435,76€)” 
 
Considerando ainda que, no n.1 do artigo 22.º a renda em regime de arrendamento apoiado 
não pode ser de valor inferior a 1% do indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada 
momento. 
 
Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 23.º da mesma Lei, a renda atualizada ou 
revista, nos termos dos números anteriores, é devida no segundo mês subsequente ao da 
data de receção, pelo arrendatário, da comunicação do senhorio com o respetivo valor. 
 
Considerando que, ao abrigo do n.º 1 do art.º 27.º do Regulamento de atribuição, de gestão 
e de utilização das habitações sociais do Município da Marinha Grande, o montante da renda 
é atualizado, bienalmente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 
agregado familiar, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro. 
 
Considerando, por fim, os cálculos que se encontram demonstrados na ficha da inquilina e 
que têm por base os documentos facultados pela própria. 
 
A Câmara analisou a referida informação e delibera no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e, em conformidade com o 
artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação atual proceder à 
atualização da renda da inquilina residente na fração identificada em epígrafe, sendo o 
valor a aplicar o constante do quadro seguinte: 
 

MORADOR Bloco/ Fração DATA 
CONTRATO 

RENDA/19 
(fevereiro) 

RENDA/19 
(abril) 

 
Rua António Lopes 

 
44 

 
11/05/2013 

 
4,21€ 

 
4,36€ 
 

 
Mais delibera, em conformidade com o n.º 6 do art.º 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na sua redação atual que a aplicação da referida renda entre em vigor a 
partir do 1.º dia útil do mês de novembro do corrente ano. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
29. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019- 
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego - Apoio social - SAD/C.Dia e 
Centro de Convívio. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 337.046,00€, pede apoio à Câmara de 25.000,00€, e 
a atribuição é de 22.000,00€ - Qual o critério? 
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Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
 
814 - Presente deliberação de 15 de julho de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na redação 
atual, e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente:  
 
Infraestruturas:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8962/2018 501540563 
Associação Social, Cultural e 
Desportiva de Casal Galego 

Apoio Social- SAD/ C. Dia e Centro 
de Convívio. 

34,1 pontos 

 
Presente informação com n.º de registo I/1767/2019, de 30 de agosto, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, preenche os 
requisitos previstos no art.º 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, 
para o Apoio Social- SAD/ C. Dia e Centro de Convívio. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, que 
conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar as atividades 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse municipal, bem como 
para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente existentes nos termos das 
alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/89; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
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Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro:  
 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO DELIBERAÇÃO 

E/8962/2018 501540563 
Associação Social, 

Cultural e Desportiva 
de Casal Galego 

Apoio Social- SAD/ C. Dia 
e Centro de Convívio. 

 
34,1 pontos 2018/A/89 22.000,00€ 
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Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
30. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - 
Associação Portuguesa de Deficientes - Plano de Atividades 2019. 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
31. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza social em 2019 - APD - 
Associação Portuguesa de Deficientes - Desporto para Todos. 
 
Assunto retirado da ordem do dia. 
 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA 

 
 
32. Admissão de candidaturas para atribuição de apoio ou benefícios a entidades de 
natureza desportiva 2019 
 
815 - Presente grelha de classificação e relatório da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas a Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou outra, nomeada pelo Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, n.º 13/2019, de 01 de fevereiro de 2019, relativa às candidaturas a seguir 
mencionadas, nos termos dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou 
Outra, adiante designado por Regulamento. 
 

 

 
Considerando: 
 
 Que a classificação das candidaturas apenas releva para efeitos da avaliação do pedido 

de apoio e consequente admissão ou exclusão, não interferindo na definição dos apoios 
ou benefícios a conceder, conforme definido nos nºs 4 e 5, do artigo 13º do Regulamento; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 13.º do regulamento, só são admitidas as candidaturas 
que tiverem obtido uma pontuação global igual ou superior a 25 pontos; 

 Que as candidaturas admitidas ficam selecionadas para a fase de definição do tipo de 
apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente, conforme o disposto pelo n.º 5 do artigo 14.º e n.º 1 do artigo 15.º 
do regulamento, estando o mesmo limitado pela previsão em rubrica orçamental própria e 
pelas disponibilidades financeiras reais, em função dos compromissos totais assumidos 
pela entidade concedente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8416/2019 Desporto 
CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA 

GRANDE 
RALLYE VIDREIRO CENTRO 

PORTUGAL MARINHA GRANDE 2019 
Pontual 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO 
TIPO DE 

CANDIDATURA 

E/8474/2019 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA 

COMPETIÇÃO 
PESCA COMPETIÇÃO Anual 
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 Que é proposto pela comissão de apreciação das candidaturas a Apoios ou Benefícios a 

Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, relatório e 
grelhas de avaliação com a pontuação parcial e classificação final, bem como cópia do 
despacho de nomeação da comissão de avaliação em anexo. 

 Que nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento, a decisão final sobre a exclusão 
e admissão de candidaturas é tomada pela Câmara Municipal; 

 
Propõe-se, atendendo à classificação final obtida em sede de avaliação, a ADMISSÃO das 
candidaturas abaixo referidas: 

 

 

 
A Câmara Municipal analisou a proposta e delibera ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual, e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º e ainda do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa 
ou Outra, admitir e excluir as candidaturas acima referidas, ficando as admitidas 
selecionadas para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em 
função das disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente. 
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem  

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8416/2019 Desporto 
CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA 

GRANDE 
RALLYE VIDREIRO CENTRO 

PORTUGAL MARINHA GRANDE 2019 
36,5 

REGISTO ÁREA ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8474/2019 Desporto 
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA 

COMPETIÇÃO 
PESCA COMPETIÇÃO 31,0 
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desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
33. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 - Clube 
Automóvel da Marinha Grande - Rallye Vidreiro Centro Portugal Marinha Grande 2019 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“NOTA:  

a. A classificação dos técnicos da Câmara em 2018 foi 36,0 e em 2019 foi 36, 
b. O ano passado deram 67.000€ e este ano 89.000€ 

 
Atendendo a que a classificação global obtida pela avaliação dos técnicos da Câmara o ano 
passado e este ano foi praticamente o mesmo, ou seja de 36 pontos (de 0 a 50) podia 
explicar a razão para que a proposta do apoio ter aumentado mais de 30%, ou seja 
22,000,00€  
Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 163.000,00€, pede apoio à Câmara de 89.000,00€, e 
a atribuição é de 89.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
A Sr.ª Presidente explicou que a proposta do rallye veio em termos do aumento da 
segurança, e esta iniciativa é uma daquelas que se realizam no concelho e que entende que 
a Câmara deve continuar a apoiar. Quando se apoia um evento a Câmara tem sempre em 
consideração aquilo que são os orçamentos. Como houve acréscimo de valores em termos 
de segurança, entendeu-se aumentar o valor do apoio. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu ainda que comparando o orçamento de 2018 e o de 
2019 o grande aumento é na segurança. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro referiu que atendendo à dimensão do evento e ao 
valor, fazia todo o sentido a Câmara assegurar a parte da segurança, sendo que o apoio 
seria outra coisa. 
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A Sr.ª Presidente referiu que essa é a visão da Sr.ª Vereadora, mas o executivo permanente 
continua a entender que é o clube que tem todo o know-how, e nem a Câmara tem 
internamente esse conhecimento. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro esclareceu que está a falar da contratualização 
externa, e não de ser a Câmara a fazer. Há ganhos, nomeadamente em termos de IVA, se 
for a Câmara a contratualizar. Na sua opinião há um ganho público, do ponto de vista 
financeiro. 
 
A Sr.ª Presidente disse que em termos de IVA, a informação que tem é que o clube também 
não paga IVA. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que o que estão a propor é apenas a tentativa de 
reduzir custos, mas o que está em causa são os critérios. Concordam com o apoio, mas não 
podem é concordar com a discricionariedade, e por isso votarão, como sempre, com 
abstenção, não porque não concordem mas pela falta de critérios. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que vai votar a favor porque este evento é um 
dos mais relevantes para o concelho e apoia o aumento do valor de um ano para o outro. O 
que já não apoia é que não se apoiem outras entidades da mesma forma, e deu o exemplo 
do Clube de Atletismo, que pediu 500€ e a quem a Câmara deu 250€. Com isto é que não 
concorda, porque como a Câmara não promove os eventos então deve colaborar com as 
entidades e melhorar o apoio. 
Sobre este evento entende que a Câmara pode potenciar o mesmo muito mais. Porque não 
fazer um grande concerto? 
Na sua opinião a festa é muito mais do que a passagem dos carros e deveria haver um 
evento que chamasse as pessoas. 
Como a Sr.ª Presidente e a Sr.ª Vereadora se riram, a Sr.ª Vereadora Alexandra disse que 
ainda bem que se riem, e sugeriu que para o ano se possa fazer um qualquer grande evento 
associado ao rallye e que potencie o evento junto das entidades hoteleiras do concelho. 
 
A Sr.ª Presidente disse que só se riu porque também concorda e por isso pensam as duas 
da mesma maneira.  
Tem conversado com a Vereadora no sentido de fazer grandes eventos agregados ao rallye, 
de modo a fidelizar as pessoas para com este evento. E por isso este ano a festa de 
encerramento do rallye é aqui na praça, com uma festa de encerramento. E por isso se riu, 
porque estão as duas em sintonia. 
Em relação ao que o Sr. Vereador Aurélio disse, referiu que como ele sabe a Câmara está a 
fazer um novo regulamento, com pessoas da área e com experiência, indicadas pelo MpM e 
pela CDU. Neste momento está-se a trabalhar com o regulamento que há e com os critérios 
existentes. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra informou que o aumento do valor não tem a ver com a 
classificação da candidatura mas sim com a introdução de novidades, relativamente a 2018. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que a sua argumentação se baseia nos pareceres 
dos técnicos. Aqui a classificação até nem conta, o que conta são os critérios, e aqui são 
políticos. 
 
A Sr.ª Presidente disse que aqui o que conta é o critério da pontuação, não tem a ver com o 
valor, e o novo regulamento está a ser feito. 
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O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra dirigiu-se aos membros do clube aqui presentes, a 
quem quis deixar uma sugestão: fazerem uma descentralização do evento, e, por exemplo, 
fazerem a partida em Vieira de Leiria. 
 
A Sr.ª Presidente advertiu o Sr. Vereador, dizendo-lhe que está na reunião da Câmara e é à 
Câmara que tem de dar a sugestão e não ao clube, e por isso irá pôr a proposta a votação. 
 
O Sr. Vereador Álvaro Botas Letra respondeu à Sr.ª Presidente dizendo que enquanto 
Vereador lhe deveria merecer mais respeito. 
 
A Sr.ª Presidente disse que a Câmara é que merece mais respeito. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho ditou o seguinte para a ata: 
“Lamento a intervenção absolutamente intempestiva e desrespeitosa da Sr.ª Presidente, que 
ainda não tinha colocado a proposta à votação e impediu um Vereador de falar. Não é 
democrático.” 
 
A Sr.ª Presidente respondeu o seguinte: 
“Refuto por inteiro as afirmações acima referidas dado que a democracia é também o 
respeito pelas regras institucionais. 
As reuniões de Câmara são feitas com propostas para se tomarem decisões sobre as 
mesmas.  
Tendo em conta que já tinha posto à votação esta proposta, aguarda-se por parte dos Srs. 
Vereadores o respeito pela votação. 
Ao referir que o Sr. Vereador me interrompeu no uso da palavra aquando da votação para se 
dirigir ao público aqui presente com uma sugestão relativamente à sua opinião para o 
próximo Rallye Vidreiro, entendi clarificar aquilo que são os nossos deveres no decorrer de 
uma reunião de Câmara.” 
 
Seguidamente, a Sr.ª Presidente colocou a votação a proposta. 
 
816 - Presente deliberação, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao abrigo da alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação atual e do n.º 4 e 6 do 
artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ou 
Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, Recreativa ou Outra, admitir 
a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada para a fase de definição do tipo 
de apoios ou benefícios a atribuir em função das disponibilidades financeiras e físicas da 
entidade concedente: 
 
Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8416/2019 501104305 
CLUBE AUTOMÓVEL DA 

MARINHA GRANDE 
RALLYE VIDREIRO CENTRO 

PORTUGAL MARINHA GRANDE 2019 
36,5 

 
Presente informação com registo I/1788/2019, de 03 de setembro de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade CLUBE AUTOMÓVEL DA MARINHA GRANDE preenche os requisitos 
previstos no artigo 6.º do Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a 
organização do evento designado por “RALLYE VIDREIRO CENTRO PORTUGAL MARINHA 
GRANDE 2019”. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro com redação dada pela Lei n.º 
50/2018, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar 
as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 

 

 
Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/8416/2019 501104305 
CLUBE 

AUTOMÓVEL DA 
MARINHA GRANDE 

RALLYE VIDREIRO 
CENTRO PORTUGAL 

MARINHA GRANDE 2019 
36,5 2018/A/189 89.000,00€ 
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Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
34. Proposta de atribuição de apoio a entidades de natureza desportiva 2019 -  CR 
Amieirinhense - 9º GP de Atletismo  "10 km da Amieirinha" 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“Esta iniciativa é da maior relevância e merece ser apoiada.  
A associação diz que o orçamento é de 3.550,00€, pede apoio à Câmara de 1.100,00€, e a 
atribuição é de 1.000,00€ - Qual o critério? 

Concordamos em pleno com esta e outras candidaturas para apoios aos clubes e 
associações. No entanto, não podemos concordar com a discricionariedade deste 
regulamento que temos. Sem prejuízo para o projeto, pois nem este, nem qualquer outro 
apoio, alguma vez deixou de ser atribuído por responsabilidade dos vereadores do MPM, 
mas porque discordando dos CRITÉRIOS, vamos continuar a abster-nos, com declaração de 
voto, até este executivo permanente decidir alterar os regulamentos que tanto prejudicam as 
associações. 
Abstenção com declaração de voto.” 
 
817 - Presente deliberação de 22 de abril de 2019, na qual a Câmara Municipal decidiu, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na redação 
atual e do n.º 4 e 6 do artigo 13.º, e do n.º 4 do artigo 14.º, do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios ou Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, admitir a candidatura abaixo indicada, ficando a mesma selecionada 
para a fase de definição do tipo de apoios ou benefícios a atribuir em função das 
disponibilidades financeiras e físicas da entidade concedente: 
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Atividade pontual:  
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO CLASSIFICAÇÃO 

E/8904/2018 501163980 CR AMIEIRINHENSE 
9º GP DE ATLETISMO "10 KM DA 

AMIEIRINHA" 
36,3 

 
Presente informação com registo I/1551/2019, de 24 de julho de 2019, da Divisão de 
Desenvolvimento da Cidadania, na qual se dá conhecimento à Câmara Municipal que, nesta 
fase, a entidade CR AMIEIRINHENSE preenche os requisitos previstos no art.º 6.º do 
Regulamento, propondo a atribuição de apoio financeiro, para a organização do evento 
designado por “9º GP DE ATLETISMO - "10 KM DA AMIEIRINHA"”. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento, o montante dos apoios a atribuir a cada 
candidatura é determinado em função da ponderação dos seguintes fatores: 
a) Abrangência da atividade ou projeto; 
b) Proporção do número de pedidos de apoios em relação aos fundos disponíveis; 
c) Necessidade financeira do pedido. 
 
Considerando as atribuições do Município da Marinha Grande no domínio da educação, 
cultura, desporto, ação social e promoção do desenvolvimento, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro com redação dada pela lei 
50/2018, que conferem à Câmara Municipal da Marinha Grande a competência para apoiar 
as atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outras de interesse 
municipal, bem como para deliberar sobre as formas de apoio a entidades legalmente 
existentes nos termos das alíneas u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei supracitada;  
 
Considerada a existência de dotação financeira na ação 2018/A/189; 
 
Considerados os critérios definidos no regulamento e a verba prevista em Plano de Atividades 
Municipais; 
 
Considerada a análise dos fatores acima descritos e a definição do valor do apoio financeiro a 
atribuir;  
 
Atendendo a que a entidade tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária 
e Segurança Social e as suas obrigações cumpridas perante o Município da Marinha 
Grande, nos termos do artigo 6.º do Regulamento.  
 
A Câmara Municipal apreciou a proposta, com a qual concorda na íntegra, e ao abrigo 
da competência conferida pela alínea u) do nº 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com redação atual e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios e Benefícios a Entidades de Natureza Social, Cultural, Desportiva, 
Recreativa ou Outra, delibera conceder o seguinte apoio financeiro: 
 

REGISTO NIF ENTIDADE OBJETIVO PONTUAÇÃO AÇÃO VALOR 

E/8904/2018 501163980 CR AMIEIRINHENSE 
9º GP DE 

ATLETISMO "10 KM 
DA AMIEIRINHA" 

36,3 2018/A/189 1.000,00€ 
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Mais delibera, em cumprimento do previsto nos artigos 18º e 20º, nº 1, do 
Regulamento, aprovar a minuta do Contrato- Programa a celebrar com a entidade 
beneficiária, em anexo.  
 
Esta deliberação foi tomada por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções dos Srs. 
Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, que proferiram a seguinte 
declaração de voto: 
“A prioridade nesta matéria passa por definir uma política social, cultural e desportiva 
concelhia, que envolva as associações numa acção concertada, onde sejam claros os 
objectivos e os resultados a obter. 
  
Iniciamos novo mandato e nada mudou nesta matéria. Não se atende à recomendação dos 
auditores às contas, quando em sucessivos documentos é dada a indicação para “a revisão 
do processo de atribuição de subsídios…”. Não se valoriza o parecer da CCDRCentro 
(DSAJAL 1211/17, de 4.08.2017) que alerta para o facto do normativo sobre o qual as 
candidaturas são apreciadas já não está actualizado.  
    
Não se percebe qual a verba que será atribuída em função da pontuação que cada 
associação mereceu e isto deveria ser definido antes da análise de qualquer candidatura 
para que seja clara a imparcialidade e a objetividade da análise. Também não está claro que 
todas as candidaturas admitidas vão beneficiar de apoio, como aliás já sucedera em 
processos anteriores, nem que valor corresponde ao tipo de pontuação, nem quando será 
pago o apoio. A decisão de apoiar as associações e a verba que lhes será atribuída deve 
ocorrer antes da realização dos eventos. Naturalmente que o pagamento será contra a 
apresentação dos justificativos das despesas. 
 
Somos incondicionalmente favoráveis a uma política criteriosa de apoio ao associativismo. 
Representa a expressão de um dos mais nobres actos de cidadania, que é o envolvimento 
de um grupo de pessoas, em regime de voluntariado, em projectos que permitem 
desenvolver funções de particular relevância para a comunidade. Mas sem uma definição do 
que queremos para o nosso concelho, continuamos a insistir na subjectividade e no livre 
arbítrio, a permitir as mais diversas interpretações e comentários, a praticar injustiças na 
atribuição dos dinheiros públicos. 
  
Objectivamente temos critérios adoptados para este processo de candidaturas, mas não 
temos um regulamento que determine esses critérios, que vincule o município ao 
cumprimento dos mesmos e obrigue o decisor a adequar o valor do subsídio aos critérios de 
avaliação, garantindo que o acto salvaguarda o princípio da igualdade e da isenção.  
  
Por essa razão entendemos abster-nos nesta votação.”  
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
APOIO JURÍDICO 

 
 
35. Pedido de indemnização por danos em viatura automóvel – Buraco no pavimento - 
Rua da Indústria Metalúrgica – Concorrência de culpas – Audiência prévia - Alegações 
- Decisão final 
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Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
 

“Os comentários a este processo são extensíveis aos pontos 37 e 38. 
  

O munícipe vem dizer aquilo que aqui eu tinha dito, e que era óbvio, ou seja, que ia no eixo 
da via devido ao estado em que as bermas se encontravam, que a iluminação pública era 
inexistente e que não havia pinturas na via. 
Recordo que a proposta inicial da Sra Presidente era que a responsabilidade era totalmente 
do munícipe. Valeu a pena a minha oposição, pois a Câmara vai assumir 50% dos custos, 
embora pense que a Câmara, como entidade de bem e única moralmente culpada, devia ter 
assumido toda a responsabilidade.” 
 
 
818 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 28-11-2018, pela sociedade José Faustino Lopes 
Ferreira, Unipessoal, Ldª., no qual descreve as circunstâncias em que ocorreu um sinistro 
com o veículo que conduzia (táxi) no passado dia 26-11-2018, cerca das 18H10, na Rua da 
Indústria Metalúrgica, em direção à empresa “Vangest - Moldes”, o qual embateu num 
buraco no pavimento existente no meio da via, sem sinalização, danificando a roda da frente 
direita, instruído com orçamento da reparação dos danos, no valor de 214,02€, com IVA 
incluído, danos esses que imputa ao Município e dos quais pretende ser ressarcido. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/1517/2019-FO, de 16-07-2019 na qual se apreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 29-07-2019, que 
determinou a realização de audiência prévia do lesado sobre o projeto de decisão de fixação 
da gravidade das culpas na produção dos danos, em 50% para o Município e em 50% para o 
condutor. 
 
Presente notificação da deliberação efetuada ao requerente pelo ofício S/2154/2019, de 014-
08-2019. 
 
Presente carta do lesado apresentada em 22-08-2019, em sede de audiência prévia. 
 
Presente informação jurídica I/1759/2019, de 30-08-2019, que apreciou a resposta do lesado 
e conclui não terem sido apresentados novos factos nem novos elementos de prova, 
eventualmente suscetíveis de alterarem o sentido da decisão final que lhe foi notificado. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de 
direito constantes das citadas informações n.º I/1517/2019 - FO e I/1759/2019-FO, esta 
última que fica anexa à presente ata (Anexo 3) e que aqui se dá para todos os legais 
efeitos por integralmente reproduzida, delibera fixar a gravidade das culpas na 
produção dos danos reclamados por José Faustino Lopes Ferreira, Unipessoal, Ldª., 
em 50% para o Município e 50% para o condutor do veículo e, em consequência, fixar a 
indemnização no valor de 107,01€ (cento e sete euros e um cêntimo), nos termos do 
disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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36. Responsabilidade civil extracontratual - Pedido de indemnização por danos em 
veículo automóvel - Tempestade “Leslie” – Apreciação – Projeto de indeferimento – 
Audiência prévia - Falta de alegações - decisão final 
 
819 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presentes requerimentos apresentados em 18-10-2018, 23-10-2018 e 16-04-2019, por Luí-s 
Manuel Ferreira Manso, com registos de entrada E/9592/2018, E/9890/2018 e E/4089/2019, 
nos quais requereu o ressarcimento de danos causados no seu veículo automóvel, por um 
caixote do lixo que no dia 13 de outubro de 2018, cerca das 22H00, voava na estrada que 
liga Marinha Grande a Escoura-Pilado, onde circulava, e que por ação do forte temporal que 
então se fazia sentir no concelho - tempestado pós-tropical Leslie - foi arremeçado contra a 
sua viatura, danificando-a. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/1363/2019-FO, de 27-06-2019, na qual se apreciam os 
factos invocados, as provas produzidas e o direito aplicável ao caso e se conclui pela não 
verificação cumulativa de todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de gestão pública): não se 
verificou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por ação ou omissão nem se verificou 
o pressuposto da culpa do Município no evento causador dos danos do requerente. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 15-07-2019, que 
determinou a realização de audiência prévia do lesado sobre o projeto de decisão de 
indeferimento do seu pedido indemnizatório. 
 
Presente notificação da deliberação efetuada ao requerente pelo ofício S/2009/2019, de 19-
07-2019, que lhe fixou o prazo de 10 dias úteis para dizer o que se lhe oferecesse sobre o 
assunto. 
 
Presente informação jurídica I/1764/2019, de 30-08-2019, que reporta a ausência de 
alegações apresentadas em sede de audiência prévia concedida ao requerente, cujo prazo 
expirou no passado dia 7 de agosto de 2019. 
 
A Câmara Municipal apreciou e constatada a falta de alegações do requerente e 
mantendo-se todos os fundamentos de facto e de direito constantes da citada 
informação n.º I/1363/2019 - FO, delibera indeferir os pedidos de indemnização 
apresentados pelo requerente Luís Alberto Ferreira Manso, em virtude de não se terem 
verificado todos os pressupostos, cumulativos, da responsabilidade civil 
extracontratual subjetiva (das pessoas coletivas públicas no domínio dos atos de 
gestão pública): não se verificou o pressuposto da existência de um ato ilícito, por 
ação ou omissão nem se verificou o pressuposto da culpa do Município no evento 
causador dos danos do requerente. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
37. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Ribeira, Amieirinha - Concorrência 
de culpas - Audiência prévia - Falta de alegações - Decisão final 
 
820 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 21-05-2018, de Pedro Jorge dos Santos Clara, no 
qual requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
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automóvel conduzido pela sua filha, Joana Catarina Valverde Clara, no dia 20-03-2018, 
cerca das 20H30, na Rua da Ribeira, Amieirinha, e passou por cima de um buraco existente 
na via pública sem qualquer sinalização.  
 
Presente Informação jurídica n.º I/1498/2019-FO, de 15-07-2019, na qual se reapreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas, e se concluiu: “...não pode, neste caso concreto, 
afirmar-se que os danos foram, única e exclusivamente, causados pelo comportamento 
omissivo do Município nem que o comportamento da condutora do veículo, em desrespeito 
pelas exigências legais do Código da Estrada, foi para eles absolutamente indiferente. 
 
Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 29-07-2019, que 
determinou a realização de audiência prévia do lesado sobre o projeto de decisão de fixação 
da gravidade das culpas na produção dos danos, em 50% para o Município e em 50% para a 
condutora. 
 
Presente notificação da deliberação efetuada ao requerente pelo ofício S/2155/2019, de 01-
08-2019, que lhe fixou o prazo de 10 dias úteis para dizer o que se lhe oferecesse sobre o 
assunto. 
 
Presente informação jurídica I/1761/2019, de 30-08-2019, que reporta a ausência de 
alegações apresentadas em sede de audiência prévia concedida ao requerente, cujo prazo 
expirou no passado dia 20 de agosto de 2019. 
 
A Câmara Municipal apreciou e constatada a falta de alegações do requerente e 
mantendo-se todos os fundamentos de facto e de direito constantes da citada 
informação n.º I/1498/2019 - FO, delibera fixar a gravidade das culpas na produção dos 
danos reclamados por Pedro Jorge dos Santos Clara, em 50% para o Município e 50% 
para a condutora do veículo e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 
231,44€ (duzentos e trinta e um euros e quarenta e quatro cêntimos), nos termos do 
disposto no art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual. 
 
Mais delibera que se notifique o requerente para, aquando do recebimento do 
montante da indemnização, apresentar o original do documento comprovativo da 
fatura n.º 1/38, de 24-04-2018, no valor de 288,87€. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 
38. Danos em viatura automóvel - Buraco na Rua da Indústria Metalúrgica - 
Concorrência de culpas - Audiência prévia - Falta de alegações - Decisão final 
 
821 - A Sr.ª Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente requerimento apresentado em 19-11-2018, de Tiago Pedro Caldas Maia, no qual 
requer o ressarcimento do valor da reparação dos danos causados no seu veículo 
automóvel, por um buraco existente na Rua da Indústria Metalúrgica, desta cidade, no dia 
07-11-2018, cerca das 13H40. 
 
Presente Informação jurídica n.º I/963/2019-FO, de 16-07-2019, na qual se apreciaram os 
factos invocados e as provas produzidas. 
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Presente deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 29-07-2019, que 
determinou a realização de audiência prévia do lesado sobre o projeto de decisão de fixação 
da gravidade das culpas na produção dos danos, em 50% para o Município e em 50% para o 
condutor. 
 
Presente notificação da deliberação efetuada ao requerente pelo ofício S/2156/2019, de 01-
08-2019, que lhe fixou o prazo de 10 dias úteis para dizer o que se lhe oferecesse sobre o 
assunto. 
 
Presente resposta, tempestiva, do interessado que declarou, sem contestação, aceitar o 
projeto de decisão constante da deliberação de 29-07-2019. 
 
Presente informação jurídica I/1760/2019, de 09-09-2019, que reporta a resposta 
conformada do interessado e que propõe a tomada de decisão final. 
 
A Câmara Municipal apreciou e constatada a concordância do lesado com os 
fundamentos de facto e de direito constantes da informação n.º I/963/2019 - FO e da 
deliberação tomada em reunião de 29-07-2019, delibera fixar a gravidade das culpas na 
produção dos danos reclamados por Tiago Pedro Caldas Maia, em 50% para o 
Município e 50% para o condutor e, em consequência, fixar a indemnização no valor de 
145,30€ (cento e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos), nos termos do disposto no 
art.º 4.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na sua versão mais atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 
 

39. Território e Paisagem | Iniciativa (Re)Pensar S. Pedro de Moel 2020 - Protocolo 
entre a Universidade de Coimbra, a Protur - Associação para a promoção do Turismo 
de São Pedro de Moel e a Câmara Municipal da Marinha Grande 
 
Os Srs. Vereadores do MpM referiram o seguinte: 
“O que ganha o Município com este protocolo? Que produto sai deste trabalho que permita 
ao Município promover o desenvolvimento territorial, cultural, turístico e social de S. Pedro de 
Moel.  
Percebemos que é protocolo que serve mais os interesses académicos do que os interesses 
do Município. Ainda se os trabalhos produzidos fossem propriedade intelectual do Município 
ainda se justificaria. Não conseguimos perceber de que forma o investimento de 10.440,00€ 
se reflete num benefício público do Município. A senhora presidente pode explicar?” 
  
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que se quer congratular com o protocolo, 
que só peca por tardio, mas também concorda com a Vereadora Ana, e talvez conversando 
com eles se possa incluir alguma cláusula e assim os trabalhos poderem reverter para o 
Município. É simpático este trabalho conjunto das Associações e da Academia. Saúda este 
projeto e apoia a 100%. 
 
A Sr.ª Presidente anunciou que vai colocar o assunto a votação, tendo em consideração as 
considerações feitas. 
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822 - Considerando que a Protur - Associação para a promoção do Turismo de São Pedro de 
Moel, apresentou à Câmara Municipal uma proposta para implementar um conjunto de ações 
cívicas de natureza diversa; 
 
Considerando que o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra manifestou o 
seu interesse e disponibilidade em estabelecer uma parceria com a Protur e a Câmara 
Municipal com esse propósito; 
 
Considerando que é essencial assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento 
da referida cooperação interinstitucional permitindo que a experimentação realizada em meio 
pedagógico e a produção académica possam ser aplicadas a um contexto real, mas também, 
que a exposição de resultados se constitua como um estímulo para o debate das ideias 
sobre a condição da urbanização local e os seus impactes nas paisagens de proximidade e 
no território alargado limítrofe; 
 
Propõe-se a celebração do Protocolo cuja minuta se anexa e se dá por integralmente 
reproduzida com o seguinte enquadramento: 
 
1. A Praia de São Pedro de Moel constituir-se-á como objecto de estudo e de todo o 

trabalho a desenvolver, ao longo do ano lectivo de 2019-20, no âmbito do Atelier de 
Projeto II-C — subordinado ao tema geral Território e Paisagem —, do Curso de 
Mestrado Integrado em Arquitetura da FCTUC. Pretende-se que, a partir deste 
exercício, possam ser apontadas linhas de orientação e de desenvolvimento integrado, 
e promovida uma visão estratégica territorial. 

 
2. Tratando-se de um exercício territorial multiescalar, espera-se que articule a zona 

urbana da Praia de São Pedro de Moel com a sua paisagem envolvente, estabelecendo 
novas “pontes” com territórios bem definidos, dos quais constituem exemplos: a norte, o 
Corredor Atlântico entre o limite Norte do Farol do Penedo da Saudade e as dunas, que 
se espraiam até à Praia da Vieira; a sul, a linha litoral até Água de Madeiros, já no 
concelho vizinho de Alcobaça; e a este, a Mata Nacional de Leiria, incluindo o cordão de 
fronteira com a cidade da Marinha Grande.  

 
3. Pretende-se que sejam identificados os aspectos que, de modo mais relevante, têm 

contribuído para a perda de vitalidade deste lugar balnear, para que depois se 
proponham, em escala de desenho urbano, transformações que potenciem as valências 
fundamentais e a identidade histórica de S. Pedro de Moel. 

 
4. A primeira fase do exercício envolverá um processo de reconhecimento territorial e uma 

análise swot — análise de cenário ou ambiente —, com vista à definição de uma 
estratégia integrada. Já numa segunda fase, cada estudante desenvolverá o seu 
projecto individualmente, ainda que submetido a uma articulação com todos os outros — 
num entrelaçar de ideias particulares, coerentes e ricas, mas diversas —, gerando um 
projecto de espacialização único que será resultado do conjunto das propostas 
individuais, estabelecidas em rede, e submetidas a uma estratégia territorial e 
paisagística global e única. 

 
5. Durante o ano lectivo, de Setembro 2019 a Julho de 2020, serão programadas inúmeras 

ações que, com o decorrer dos trabalhos, culminarão na realização de exposições e 
debates públicos — previsivelmente no final de cada semestre letivo —, abertos à 
participação da comunidade, que poderá interagir ativamente com os autores das 
propostas.  
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6. As sessões públicas de divulgação de resultados contarão com a presença e contributo 

de oradores convidados, especialistas das áreas da arquitectura, da biologia, geografia, 
história e turismo, entre outras.  

 
7. Espera-se, da parte dos agentes políticos locais, disponibilidade idêntica à dos 

cidadãos, com vista à capacitação conjunta de um modo efetivo de participação que 
mobilize a comunidade e permita alavancar o desenvolvimento local, de modo cada vez 
mais ambientalmente amigável. 

 
Assim, e considerando 
 
- a competência material da Câmara Municipal para assegurar, incluindo a possibilidade de 
constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 
recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município (…) nos termos da alínea t) do artigo 33º da lei 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual; 
 
- a importância da relação entre a Universidade e a Autarquia na perspetiva do pensamento 
sobre o Território na suas diferentes vertentes, para um desenvolvimento sustentável e 
equilibrado e para a formação em contexto real dos futuros profissionais; 
 
- a importância de promover uma aproximação entre a gestão autárquica, o meio 
universitário e o associativismo cívico local por forma a desenvolver a cooperação 
interinstitucional para realização de ações conjuntas com carácter sociocultural e de 
transferência de conhecimento, onde a produção académica possa ser aplicada em contexto 
de exposição e estímulo do debate das ideias, sobre o território municipal no seu todo ou em 
parte; 
 
- a despesa prevista para execução do presente Protocolo tem o devido enquadramento 
orçamental assegurado de acordo com o cabimento aposto pela Divisão Administrativa e 
Financeira; 
 
A Câmara Municipal depois de apreciar a presente proposta, delibera ao abrigo da 
competência prevista na alínea t) do artigo 33º da lei 75/2013 de 12 de setembro na sua 
redação atual, delibera aprovar a minuta de Protocolo que se anexa e se dá por 
integralmente reproduzida (Anexo 4). 
 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
 
 
40. Protocolo para instalação do Museu da Floresta 
 

Assunto retirado da ordem do dia. 
 

 
 





E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 18:10 horas. 
 

 



 

Página 57 de 57 

Reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Marinha Grande 
realizada no dia 16/09/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

A Secretária da reunião, 
 
 
 

 
 

 
 
Depois de terminada a reunião, a Sr.ª Presidente e os Srs. Vereadores discutiram sobre as cartas 
de compromisso para a Associação de Casal Galego e para a Associação Arioso. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


